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VIKTIG INFORMATION 
Detta Prospekt har upprättats av styrelsen i AllTele med anledning av den apportemission av aktier i AllTele som 

skedde i samband med Förvärvet av samtliga aktier i Ventelo. AllTeles aktie finns upptagen till handel på 

NASDAQ OMX Stockholm Small Cap och de nyemitterade aktierna avses också tas upp till handel på NASDAQ 

OMX Stockholm Small Cap. 
 

Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och 

kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (Prospektförordningen). Prospektet har godkänts av och registrerats 

hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25-26 §§ lagen (1991:980) om handel med 

finansiella instrument. Godkännande och registrering innebär inte att Finansinspektionen garanterar att 

sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. 
 

Detta Prospekt innefattar inte något erbjudande att förvärva aktier i AllTele. Prospektet får inte offentliggöras, 

publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter 

registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.  
 

Innehållet i Prospektet baseras på information som tillhandahållits av Bolaget. Styrelsen för Bolaget är ansvarig för 

informationen i Prospektet. Information om styrelsen återfinns i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och 

revisorer.  
 

Förutom avsnittet Proformaredovisning (se avsnittet Revisors rapport avseende proformaredovisning) har ingen 

information i Prospektet översiktligt granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Vissa siffror i detta Prospekt 

har avrundats. Detta medför att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt. 
 

För förklaring av definitioner avseende uttryck och fackspråk hänvisas till avsnittet Definitioner. 
 

Föreliggande Prospekt finns tillgängligt på Bolagets kontor och hemsida www.alltele.se samt på 

Finansinspektionens hemsida www.fi.se.  
 

Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta Prospekt och därmed sammanhängande 

rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta 

Prospekt.  
 

FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION 

Detta Prospekt innehåller olika framtidsinriktade uttalanden som återspeglar AllTeles aktuella syn på framtida 

händelser samt finansiell och operativ utveckling. Varje uttalande som inte uteslutande är historiska fakta utgör 

sådan information.  

 

Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för detta Prospekt och AllTele gör ingen utfästelse 

om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, 

framtida händelser eller dylikt. Även om AllTele anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade 

uttalanden är rimliga finns ingen garanti, vare sig uttryckligen eller underförstådd, för att dessa framtidsinriktade 

uttalanden kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Därmed uppmärksammas läsaren på att uttalanden 

om framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerhet och följaktligen bör inte otillbörlig vikt läggas vid dessa 

framtidsinriktade uttalanden. 
 

I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiska 

resultat eller prestationer skiljer sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden. Prospektet innehåller historisk 

marknadsinformation och branschprognoser, däribland information avseende den bedömda storleken på marknader 

där AllTele förväntas vara verksamt. Viss information har inhämtats från flera olika utomstående källor och 

AllTele har strävat efter att återge sådan information korrekt i detta Prospekt. Även om Bolaget anser att dessa 

källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i 

informationen ej kan garanteras. Marknadsstatistik är dock till sin natur förenad med osäkerhet och reflekterar inte 

nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Värdet av jämförelser av statistik för olika marknader är begränsat 

av flera skäl, bland annat genom att marknaderna definieras olika, samt att informationen kan ha insamlats genom 

användande av olika metoder och baserat på olika antaganden. Mot bakgrund härav uppmärksammas läsaren av 

detta Prospekt särskilt på att marknadsstatistik som presenteras i detta Prospekt är förenad med osäkerhet och att 

ingen garanti kan ges för dess riktighet. Såvitt AllTele känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan 

information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter 

utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 
 

DOKUMENT INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING 

Följande dokument har ingivits till Finansinspektionen och införlivats i Prospektet genom hänvisning och skall 

läsas som en del av Prospektet: AllTeles och Ventelos reviderade räkenskaper avseende räkenskapsåren 2008, 

2009, och 2010, med bifogade revisionsberättelser, samt AllTeles delårsrapport för perioden januari-juni 2011, 

vilken inte har granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Se vidare Legala frågor och kompletterande 

information. 
 

TIDPUNKTER FÖR FINANSIELL INFORMATION 

Delårsrapport januari-september 2011 25 november 2011 

Bokslutskommuniké januari-december 2011 24 februari 2012 
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Sammanfattning 

Bakgrund 

Den 26 juli 2011 ingick AllTele ett avtal med Ventelo Sverige Holding AB, Jean-Pierre 

Vandromme, Pemberton Holdings Limited och Engebret O. Fekene innebärande att AllTele 

förvärvade samtliga aktier i Ventelo. Betalningen för Förvärvet skedde genom en riktad 

emission av 1 500 000 aktier i AllTele samt en säljarrevers om ett totalt nominellt belopp om 

40 MSEK som i samband med tillträdet kvittades till konvertibla skuldebrev i AllTele 

motsvarande samma belopp. De konvertibla skuldebreven har en löptid på två år och ger 

Säljarna rätt att teckna 1 000 000 aktier till en konverteringskurs om 40 SEK. Säljarna äger 

efter den genomförda emissionen cirka 12,1 procent av aktierna och rösterna i AllTele. Vid en 

eventuell konvertering av de konvertibla skuldebreven uppgår Säljarnas ägarandel till 18,7 

procent. 

 

Syftet med apportemissionen var att möjliggöra det ovan beskrivna Förvärvet. Den 

sammanslagna verksamheten skapar bättre förutsättningar för ökad korsförsäljning och 

skalfördelar, vilket borgar för ökad lönsamhet. Förvärvet stärker också väsentligt AllTeles 

marknadsposition inom offentlig sektor och på den mycket viktiga marknaden för 

företagskunder. Inom området företagskunder har AllTele redan uppvisat en betydande 

tillväxt och adderar med Förvärvet en betydande företagskundbas under långa avtal. Vidare 

finns det betydande direkta synergieffekter att utvinna med sammanslagningen, bland annat 

genom samverkan i produktions-, leverans-, CRM- och IT-system samt effektivisering inom 

försäljning och administration. 

Marknadsöversikt 

Under 2010 ökade intäkterna på slutkundsmarknaden för telekommunikation med 3,8 procent 

och uppgick till sammanlagt 53 miljarder SEK. Intäkterna har varit omkring 50 miljarder 

SEK under ett flertal år men under 2010 ökade de mer än tidigare år, vilket resulterade i de 

högsta intäkterna någonsin.  

 

En stor del av ökningen kan härledas till de ökade intäkterna från mobila datatjänster. I slutet 

av 2010 fanns det nästan lika många abonnemang på mobilt som fast bredband (cirka 3 

miljoner vardera). Det är den stora ökningen i antalet smartphones som gjort att mobila 

dataabonnemang nu är nästan lika många som de fasta. 

 

Samma trend gäller för samtalstrafiken där de mobila näten blir alltmera framträdande.  

År 2010 blev det första året då antalet mobila samtalsminuter översteg antalet fasta 

samtalsminuter i Sverige. 

 

En annan trend är att antalet PSTN- och ISDN-abonnemang fortsätter att minska och antalet 

abonnemang på IP-baserad telefoni fortsätter att öka och utgör nu närmare en fjärdedel (24 

procent) av alla abonnemang på fast telefoni. 
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Intäkter från slutkunder på marknaden för telekommunikation 
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Ventelo i korthet 

Ventelo är en helhetsleverantör av fast telefoni, mobil telefoni och internettjänster med 

försäljning mot små och medelstora företag och offentlig sektor. Bolaget, som grundades 

2002 i och med förvärvet av det amerikanska företaget GTS:s verksamhet i Norge, är 

organiserat i tre affärsområden: små och medelstora företag, offentlig sektor, samt 

”wholesale”. Vid förvärvstidpunkten hade Ventelo närmare 100 anställda, cirka 100 000 

slutanvändare och en sammanlagd omsättning till slutkund uppgående till cirka 300 MSEK på 

helårsbasis. 

 

Affärsområdet små och medelstora företag är det affärsområde med högst marginaler och står 

för cirka hälften av Ventelos omsättning. Kärnan i affärsområdet är Ventelos företagskunder 

som vid förvärvstidpunkten uppgick till cirka 23 500. De 20 största kunderna utgör i 

storleksordningen 5 procent av affärsområdets omsättning. Inom affärsområdet är fast telefoni 

det största intäktsområdet, följt av mobiltelefoni och internettjänster. 

 

Omstruktureringsarbetet, som inleddes efter försäljningen av de danska och norska 

verksamheterna, fortsatte i den kvarvarande svenska verksamheten. Som ett led i 

Ventelokoncernens ökade satsning på små och medelstora företag avyttrades avtalen med 

privatkunder till Universal Telecom. Därefter fusionerades under perioden 2008 till 2010 de 

tidigare dotterbolagen: RSLCOM Holding AB, RLSCOM Sweden AB, Ventelo Privat AB 

samt RSLCOM Business AB upp i Ventelo. Det enda dotterbolaget som inte fusionerades upp 

var Ventelo Försäljning AB, som dock försattes i konkurs i samband med att Ventelo ansökte 

om företagsrekonstruktion i mars 2011. I april 2011 bildade Ventelo ett nytt 

försäljningsbolag, VB2B Communicate AB, som vid förvärvstidpunkten var det enda 

dotterbolaget till Ventelo. I samband med rekonstruktionen i beslutades om en 

ackordsuppgörelse som vann laga kraft den 5 juli 2011, se avsnittet Beskrivning av Ventelo – 

Rekonstruktion. 

 

AllTele i korthet 

AllTele har utvecklats från att vid starten 2002 ha varit en renodlad IP-telefonileverantör via 

stadsnäts- och fastighetsägare till att idag vara en bred och rikstäckande leverantör av 

kommunikations- och mediatjänster. Fram till början av 2007 utvecklades Bolaget organiskt. 

I början av 2007 antogs en ny förvärvsstrategi och Bolaget listades på First North, varefter 

Bolaget haft en kraftig förvärvsdriven tillväxt. Under 2009 noterades Bolagets aktie på 

NASDAQ OMX Stockholm Small Cap för att underlätta AllTeles fortsatta utveckling och 

expansion. 
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Under räkenskapsåren 2008-2010 har AllTeles genomsnittliga årliga intäktstillväxt varit cirka 

50 procent, varav den förvärvsdrivna tillväxten utgjort en större del. 

 

AllTeles kraftiga expansion under de senaste åren har huvudsakligen baserats på förvärv av 

kundbaser samt förvärv av bolag med inriktning mot företagskunder, bland andra Spinbox 

AB och Ventelo, vilka löpande integreras i verksamheten. Bolaget avser även i framtiden att 

expandera genom förvärv, förutsatt att tillräckligt attraktiva möjligheter uppstår.  

 

AllTele är en tjänsteleverantör, ISP och en fristående virtuell mobiloperatör som opererar i 

bland andra Telias mobila nät. Det innebär att AllTele både levererar datakanalen, fast eller 

mobil, samt erbjuder tjänster via datakanalen. Istället för att företagen får telefonin via en 

leverantör, växelfunktionen via en annan och datakanalen via en tredje, kan samtliga tjänster, 

inklusive fast telefoni, mobiltelefoni, fullständig växelfunktionalitet och e-post, levereras av 

AllTele. AllTele har idag fem starka och expansiva produktben bestående av fast telefoni, 

mobiltelefoni, bredband, TV, samt mobila växel- och kommunikationslösningar. 

 

Intäktsfördelning per produkt och tjänst 

Intäktsfördelning 2008 2009 2010

Fast telefoni 23% 29% 21%

Mobiltelefoni 0% 0% 21%

Bredband 56% 47% 36%

TV 0% 0% 2%

IP-telefoni 21% 24% 20%

Summa 100% 100% 100%  
 

Intäktsfördelning privat/företag 

Intäktsfördelning 2008 2009 2010

Privat 95% 95% 73%

Företag 5% 5% 27%

Summa 100% 100% 100%  
 

Sedan starten 2002 har AllTele fokuserat på den svenska marknaden för att bygga upp en 

stark organisation och tillräcklig marknadsandel för att säkerställa en fortsatt och lönsam 

expansion på hemmamarknaden. Inom befintlig organisation och med nuvarande teknik finns 

nu förutsättningar för en första geografisk expansion utan större investeringar. Med hjälp av 

partners i den nordiska regionen förbereder sig AllTele för en försiktig nordisk expansion 

med Norge och Finland som prioriterade områden. De norska och finska marknaderna 

uppvisar en stark prisutveckling jämfört med den svenska marknaden och Bolaget bedömer 

att det finns utrymme att skapa både konkurrenskraftiga och intressanta produktpaketeringar 

på dessa marknader. 

Affärsidé 

AllTele erbjuder mobila och fasta lösningar och tjänster till hushåll och företag. 

Mål 

Styrelsen i AllTele har satt upp fyra övergripande mål för verksamheten fram till och med 

2012: 

 Omsättning > 650 MSEK senast från utgången av 2012 

 EBITDA-marginal > 18 procent senast från utgången av 2012 

 Rörelsemarginal > 10 procent senast från utgången av 2012 

 Starka operativa kassaflöden 

 

Styrelsen har efter förvärvet av Ventelo givit VD i uppgift att ta fram nya ekonomiska mål för 

verksamheten vilka kommer att presenteras senast i bokslutskommunikén för 2011. 
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Strategi 

AllTeles strategi är att rikstäckande och med lokala samarbetspartner leverera internet-, 

telefoni- och TV-tjänster till svenska hushåll och företag. Tjänsterna realiseras i fast och 

mobil infrastruktur i långsiktiga avtal med valda affärspartner. Tillväxten skall ske organiskt 

samt via fortsatta förvärv. För att säkerställa hög servicenivå bedriver AllTele 

kundserviceverksamheten i egen regi. 

Legal struktur 

AllTele-koncernen består av moderbolaget AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget, 

de helägda svenska dotterbolagen Wasadata Bredband AB, Kramnet AllTele AB, Spinbox 

AB, LandNCall AB och Ventelo Sverige AB, V B2B Communicate AB, samt det 

majoritetsägda dotterbolaget Invegio AB (51 procent av både kapital och röster).  

 

Totalt antal anställda den 30 juni 2011 var 135 personer, varav 46 kvinnor och 89 män. 

Fördelat per funktion uppgick antalet anställda till 22 inom försäljning, 6 inom marknad, 83 

inom operations, 13 inom ekonomi och finans och 11 inom teknik.  

 

Bolaget var per 30 juni 2011 representerat på tio orter; Kramfors, Linköping, Skellefteå, 

Stockholm, Tranås, Umeå, Uppsala, Vilhelmina, Ängelholm och Östersund. Bolaget har sitt 

säte i Skellefteå.  

Finansiell information i sammandrag 

Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende räkenskapsåren 1 januari – 31 

december 2008, 1 januari – 31 december 2009 och 1 januari – 31 december 2010 är hämtade 

ur Bolagets reviderade koncernräkenskaper, vilka har upprättats i enlighet med International 

Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU. Uppgifter avseende 

delårsperioden 1 januari – 30 juni 2011 har hämtats från AllTeles delårsrapport, vilken inte 

har översiktligt granskats eller reviderats av Bolagets revisor.  

 

Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med avsnittet 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen. Vidare hänvisas även till AllTeles reviderade 

koncernräkenskaper med tillhörande noter för räkenskapsåren 2008, 2009 och 2010, samt till 

information i delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2011, vilka samtliga har 

införlivats i detta Prospekt genom hänvisning. 
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Resultaträkning 
Belopp i KSEK Jan-jun 2011 Jan-jun 2010 2010 2009 2008

Totala intäkter 243 078 171 136 372 444 229 738 169 335

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader och teleutrustning -167 853 -114 977 -250 366 -137 780 -106 282

Övriga externa kostnader -20 757 -13 729 -30 126 -20 593 -14 183

Personalkostnader -34 099 -26 266 -55 781 -42 559 -26 702

Avskrivningar -13 615 -11 401 -23 331 -19 289 -14 994

Summa rörelsens kostnader -236 324 -166 373 -359 604 -220 221 -162 161

Rörelseresultat 6 753 4 763 12 840 9 517 7 174

Ränteintäkter 65 18 44 52 246

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -2 252 -1 591 -3 233 -3 162 -5 545

Finansiellt netto -2 188 -1 573 -3 189 -3 110 -5 299

Resultat efter finansiella poster 4 565 3 190 9 651 6 407 1 875

Skatt -808 -839 -1 921 -557 395

Periodens resultat 3 757 2 351 7 730 5 850 2 270

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 3 744 2 351 7 614 5 850 2 270

Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 13 0 116 0 0

Resultat per aktie, SEK 0,34 0,23 0,72 0,59 0,28  
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Balansräkning 
Belopp i KSEK Juni 2011 Juni 2010 2010 2009 2008

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 149 992 119 572 120 814 134 326 129 189

Goodwill 38 131 38 131 38 131 8 730 -

Materiella anläggningstillgångar 17 874 13 785 14 394 10 366 8 122

Uppskjuten skattefordran 2 274 4 164 3 083 5 003 5 705

Summa anläggningstillgångar 208 272 175 652 176 422 158 425 143 016

Omsättningstillgångar

Lager 6 256 7 232 6 582 7 815 -

Kundfordringar 32 014 26 134 35 219 15 905 10 141

Övriga fordringar 1 588 1 097 1 785 166 103

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 36 939 29 873 29 145 10 358 11 067

Likvida medel 15 229 25 308 7 641 27 313 13 898

Summa omsättningstillgångar 92 026 89 644 80 372 61 557 35 209

Summa tillgångar 300 298 265 296 256 794 219 982 178 225

Eget kapital

Aktiekapital 2 173 2 150 2 173 1 977 1 977

Övrigt tillskjutet kapital 109 439 107 615 109 438 91 871 91 871

Ansamlad förlust -13 081 -17 434 -17 434 -23 284 -25 554

Periodens resultat 3 744 2 351 7 614 5 850 2 270

Summa eget kapital hänförligt till 

moderbolagets aktieägare

102 275 94 682 101 791 76 414 70 564

Innehav utan bestämmande inflytande 1 281 - 1 269 - -

Summa eget kapital 103 557 94 682 103 060 76 414 70 564

Långfristiga skulder 13 317 18 650 6 984 22 317 31 153

Lån 29 002 26 400 20 036 35 556 13 368

Leverantörsskulder 68 170 53 830 52 613 33 570 25 650

Skatteskulder - - - 50 -

Övriga skulder 9 973 11 751 11 864 7 050 3 787

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 76 278 59 983 62 237 45 025 33 703

Summa kortfristiga skulder 183 424 151 964 146 750 121 251 76 508

Summa eget kapital och skulder 300 298 265 296 256 794 219 982 178 225  
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Kassaflödesanalys 
Belopp i KSEK Jan-jun 2011 Jan-jun 2010 2010 2009 2008

Rörelseresultat efter finansiella poster 4 565 3 190 9 651 6 407 1 875

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 13 615 11 401 23 331 19 289 14 994

Övrigt - - - -1 500 -

Kassaflöde från verksamheten 

föreförändring av rörelsekapital 18 180 14 591 32 982 24 196 16 869

Förändringar av rörelsekapital 23 641 12 651 2 236 13 874 20 630

Kassaflöde från den löpande verksamheten 41 821 27 242 35 218 38 070 37 499

Förvärv av dotterbolag - -4 625 -5 766 -3 613 -2 000

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -38 860 -18 392 -20 675 -986 -64 478

Investeringar i maskiner och inventarier -7 413 -6 134 -10 179 -6 186 -3 865

Kassaflöde från investeringsverksamheten -46 274 -29 151 -36 620 -10 785 -70 343

Nyemission - - - - 42 072

Nyemissionskostnader - -182 -324 - -2 789

Förändring lån 15 300 85 -17 946 -13 870 -5 051

Utdelning -3 260 - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 040 -97 -18 270 -13 870 34 232

Periodens kassaflöde 7 588 -2 006 -19 672 13 415 1 388

Likvida medel vid periodens utgång 7 641 27 313 27 313 13 898 12 510

Periodens kassaflöde 7 588 -2 006 -19 672 13 415 1 388

Likvida medel vid periodens utgång 15 229 25 307 7 641 27 313 13 898  
 

 

Aktiekapital och ägarförhållanden  

Aktiekapitalet i AllTele uppgick före föreliggande riktade nyemission till 2 173 349,2 SEK, 

fördelat på 10 866 746 aktier med ett kvotvärde om 0,20 SEK. Den aktuella emissionen 

medförde att ytterligare 1 500 000 aktier emitterades, vilket motsvarade en total utspädning 

om cirka 12,1 procent av Bolagets kapital och röster. 

 

Det nuvarande aktiekapitalet i AllTele uppgår till 2 473 349,2 SEK, fördelat på 12 366 746 

aktier med ett kvotvärde om 0,20 SEK. Vid fullt utnyttjande av de konvertibla skuldebreven 

kan Bolagets aktiekapital öka med högst 200 000 SEK. 

 

Bolaget har endast ett aktieslag och aktierna kontoförs i avstämningsregister av Euroclear 

Sweden. Aktierna har utgivits i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i 

svenska kronor (SEK).  
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Per den 30 juni 2011, med hänsyn tagen till föreliggande riktade nyemission i samband med 

Förvärvet samt andra kända förändringar, var AllTeles största aktieägare Mark Hauschildt, 

Ola Norberg och E. Öhman J:or fonder som innehade 20,8 procent, respektive 8,6 procent och 

8,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Bolaget hade 1 348 aktieägare per den 30 

juni 2011. Nedanstående tabell visar de tio största aktieägarna per den 30 juni 2011 

inberäknat föreliggande riktade nyemission samt andra kända förändringar. 

 

Aktieägare Antal aktier

Procentandel 

kapital/röster

Hauschildt Mark 2 574 947 20,8%

Norberg, Ola (privat och via bolag) 1 066 912 8,6%

E. Öhman J:or fonder 1 027 366 8,3%

Pemberton Holdings limited 665 188 5,4%

Nygren, Thomas (privat och via bolag) 513 804 4,2%

Strömberg, Johan (privat och via bolag) 491 500 4,0%

Avanza Pension Försäkring AB 438 157 3,5%

Fekene, Engelbret O. 415 743 3,4%

Vandromme, Jean-Pierre 415 743 3,4%

Bellgran, Peter 400 533 3,2%

Totalt, tio största aktieägarna 8 009 893 64,8%

Totalt, övriga ägare 4 356 853 35,2%

Totalt, alla ägare 12 366 746 100,0%   
 

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 

Styrelse 

Thomas Nygren (ordförande), Björn Fernström, Camilla Moström Koebe, Magnus Maurex, 

Olof Söderberg och Ola Norberg. 

Ledande befattningshavare 

Ola Norberg (verkställande direktör), Ann-Charlotte Ehrnborg (COO), Daniel Ekberger 

(CFO), Henrik Salomonsson (marknadschef), Mikael Peterson (CTO) och Peter Bellgran 

(vice verkställande direktör). 

Revisorer 

Revisor i AllTele är Ernst & Young AB med auktoriserad revisor Per Hedström intill 

utgången av 2012 års årsstämma. Per Hedström är medlem i Far. 

Riskfaktorer 

AllTeles verksamhet är förenade med risker relaterade till bland annat verksamheten 

(beroende av samarbetspartners och underleverantörer, tekniska risker, övriga IT-risker och 

nyckelpersoner) och marknaden (teknisk utveckling, konkurrens samt politiska och legala 

risker). Vidare kan Bolaget påverkas av finansiella risker (valutarisker, kreditrisker, 

likviditetsrisker, finansieringsrisk, framtida kapitalbehov, ränterisk och uppskjutna 

skattefordringar), fluktuationer i aktiekursen samt framtida och pågående förvärv. 

 

Ovanstående risker utgör ett sammanfattande urval av riskfaktorer som har betydelse för 

AllTeles verksamhet eller en investering i AllTeles aktier. För mer utförlig information, se 

avsnittet Riskfaktorer. 
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Handlingar införlivade genom hänvisning 

Följande handlingar, vilka har ingivits till Finansinspektionen, utgör genom hänvisning delar 

av Prospektet:  

 

 AllTeles delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2011 

 AllTeles reviderade räkenskaper avseende räkenskapsåret 2010 med bifogad 

revisionsberättelse 

 AllTeles reviderade räkenskaper avseende räkenskapsåret 2009 med bifogad 

revisionsberättelse 

 AllTeles reviderade räkenskaper avseende räkenskapsåret 2008 med bifogad 

revisionsberättelse 

 

 Ventelos reviderade räkenskaper avseende räkenskapsåret 2010 med bifogad 

revisionsberättelse. Det kan noteras att revisionsberättelsen för räkenskapsåret 

avviker från standardutformningen och årsredovisningen inte anses upprättats enligt 

årsredovisningslagen och därmed inte ger en rättvisande bild av moderbolagets 

resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Synpunkterna 

avser aktivering av försäljningsprovisioner. Hanteringen av dessa aktiverade 

kostnader har justerats och kostnadsförts i resultaträkningen proforma. 

 Ventelos reviderade räkenskaper avseende räkenskapsåret 2009 med bifogad 

revisionsberättelse 

 Ventelos reviderade räkenskaper avseende räkenskapsåret 2008 med bifogad 

revisionsberättelse 

 

 

Kopior av de handlingar som är införlivade genom hänvisning kan erhållas från AllTele på 

telefon 0910-20 00 05 samt på Bolagets hemsida www.alltele.se.  
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Riskfaktorer 
Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för Bolagets verksamhet och 

framtida utveckling. Riskfaktorerna är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller 

potentiell ekonomisk inverkan på Bolagets intäkter, resultat eller finansiella ställning. De ska 

inte heller ses som uttömmande. Ytterligare riskfaktorer, inklusive sådana riskfaktorer som 

för närvarande inte är kända, kan ha en negativ inverkan på Bolaget. 

 

Beskrivningar av Bolagets verksamhet och marknadsförutsättningar samt deras inverkan på 

Bolagets ekonomiska utsikter är baserade på Bolagets egna bedömningar. Sådana 

beskrivningar är till sin natur behäftade med osäkerhet som Bolaget inte kan råda över, varför 

inga garantier kan lämnas att det som beskrivs i detta Prospekt är korrekt eller kommer att 

inträffa. Bolaget kan påverka eller motverka vissa riskfaktorer hänförliga till den löpande 

verksamheten medan andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. 

Risker relaterade till verksamheten 

Beroende av samarbetspartners och underleverantörer 

AllTele har avtal med flera partners och underleverantörer som Bolaget är beroende av för att 

generera intäkter. En väsentlig andel av Bolagets intäkter härrör från tjänster som erbjuds via 

stads- eller regionnätägare. Avtal med dessa nätägare är därför av stor betydelse för Bolagets 

intäktsgenerering. Uppsägning eller ändring av avtal med stads- och regionnätägare eller 

andra viktiga samarbetspartners kan innebära negativa ekonomiska konsekvenser för Bolaget. 

Tekniska risker 

AllTeles verksamhet är beroende av kundernas tillgång till kvalitativ infrastruktur för sin 

kommunikation, det vill säga telefon- och internetuppkoppling. För att kunderna ska få 

tillgång till Bolagets tjänster krävs att de bakomliggande tekniska systemen som 

tillhandahålls av Bolagets leverantörer och partners fungerar. För de tjänster som levereras 

genom stads- eller regionnätägare krävs dessutom att kunderna har tillgång till dessa nät. 

 

Under den tid som en länk i informationsöverföringen i det allmänna tele- och IP-nätet, annan 

operatörs nät eller i Bolagets egna system inte fungerar kan en eller flera av kunderna, helt 

eller delvis, inte nyttja Bolagets tjänster. Det innebär att AllTele under denna tid inte erhåller 

intäkter från berörda kunder. Längre perioder av driftstörningar kan därför påverka Bolagets 

intäkter och resultat. Det kan inte uteslutas att Bolaget drabbas av minskat förtroende och 

uppsägningar av kundavtal till följd av upprepade driftstörningar, vilket skulle kunna få 

långsiktigt negativa konsekvenser för Bolagets intäkter och lönsamhet. 

Övriga IT-risker 

Bolagets kunddatabas är en mycket viktig tillgång för Bolaget varför ett otillbörligt intrång, 

som skulle skada, förvanska eller förstöra väsentlig data, skulle kunna få negativa 

konsekvenser för Bolagets intäkter och lönsamhet samt allvarligt skada kundernas förtroende 

för Bolaget. 

Nyckelpersoner 

Bolagets förmåga att uppnå utsatta mål är till viss del beroende av förmågan att behålla, 

utveckla samt rekrytera kvalificerade medarbetare med specifik kompetens. Förlusten av ett 

betydande antal av dessa personer skulle kunna påverka Bolagets verksamhet och 

förutsättningarna för fortsatt tillväxt och lönsamhet negativt. Det finns även nyckelpersoner 

bland ledande befattningshavare och i styrelsen som medverkat i bildandet av Bolaget och 

som även är större ägare i Bolaget. Det kan inte uteslutas att konkurrensen om kompetenta 
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medarbetare kan komma att öka ytterligare i framtiden, vilket kan leda till att det uppstår 

svårigheter i att ersätta kompetent personal på kort sikt.  

Risker relaterade till marknaden 

Teknisk utveckling 

Bolaget är till stor del verksamt på marknaden för telefoni och bredband, varav en väsentlig 

del av intäkterna utgörs av IP-telefoni. IP-telefoni har funnits som etablerad tjänst och teknik 

på marknaden under ett antal år men är fortfarande att betrakta som en ung teknik. Det finns 

inga garantier för att marknaden inte i framtiden kommer att utvecklas mot andra tekniker, 

vilket skulle kunna innebära att Bolagets omsättning och lönsamhet påverkas i negativ 

riktning. 

Konkurrens 

AllTele är verksamt på marknaden för telefoni- och bredbandstjänster samt TV. 

Konkurrensen på denna marknad är hård och utgörs av många mindre och medelstora 

operatörer, samt ett mindre antal stora operatörer. Konkurrensen från bolag vars verksamhet 

direkt eller indirekt har samma typ av målgrupp har under de senaste åren intensifierats. Det 

pågår samtidigt en konsolidering där större teleoperatörer förvärvat ett antal mindre bolag. 

Det kan inte uteslutas att en ökad konkurrens kan leda till minskade intäkter, lägre 

marknadsandel och sämre lönsamhet för AllTele. 

Politiska och legala risker 

Marknaden för telekommunikation regleras i Sverige av PTS som utövar tillsyn enligt lagen 

om elektronisk kommunikation, postlagen, lag om radio- och terminalutrustning samt lagen 

om kvalificerade elektroniska signaturer. Tillsynen syftar till att kontrollera om 

tillsynsobjekten efterlever lagar, förordningar, föreskrifter och beslut. Operatörer och andra 

aktörer som erbjuder någon form av elektronisk kommunikation, till exempel telefoni, IP-

telefoni och bredband, omfattas av tillsyn av PTS och kan därmed föreläggas av PTS att vidta 

vissa åtgärder. PTS har även möjlighet att förelägga vite mot tillsynsobjekten. 

 

Skulle Bolaget inte följa föreskrifter från PTS kan det få förelägganden från PTS att 

genomföra förändringar i verksamheten, vilka skulle kunna påverka Bolagets intäkter och 

lönsamhet negativt. PTS kan genom sina beslut även påverka operatörernas så kallade 

samtrafikavgifter, vilket i sin tur direkt påverkar AllTeles kostnader för att terminera trafik i 

andra operatörers nät. PTS beslut kan senare överklagas av parterna. Detta innebär att 

samtrafikavgifter är förknippade med viss förutsägbarhetsproblematik och att en osäkerhet 

finns avseende AllTeles kostnader för samtrafik. 

 

För IP-telefoni och bredbandstjänster krävs inga särskilda tillstånd från PTS. Det finns inga 

garantier att regelverket som tillämpas av PTS avseende licenser och tillstånd inte kan komma 

att förändras och därmed påverka Bolagets verksamhet. 

 

Nya lagar inom telekomområdet kan i framtiden innebära att Bolaget förväntas bära kostnader 

för att följa lagen. Efter ikraftträdandet av den så kallade Ipred-lagen den 1 april 2009 kan 

rättighetsägare vända sig till internetoperatörer för att begära att få ta del av IP-adresser för att 

spåra olaglig fildelning. AllTele har dock deklarerat att de följer lagen om elektronisk 

kommunikation (2003:389) som reglerar operatörers skyldighet att löpande radera 

trafikuppgifter. 
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Aktuella domar 

I juni månad 2011 upphävde kammarrätten i Stockholm förvaltningsrättens tidigare dom 

avseende PTS:s beslut om Tele2:s prissättning av samtalsterminering i mobila nät. 

Kammarrättens dom innebär att Tele2 har möjlighet att ta ut en högre termineringsavgift än 

tidigare stipulerat. Den period som avses är juli 2009 till juni 2010. 

 

I juni månad 2011 upphävde kammarrätten i Stockholm också fyra av förvaltningsrättens 

tidigare domar angående flera beslut av PTS rörande Telia Soneras prissättning avseende 

samtalsterminering i fasta nät och samtalstransitering. Kammarrättens domar innebär att 

TeliaSonera har möjlighet att ta ut högre avgifter än tidigare stipulerat. Den period som avses 

är 2008 och 2009. 

 

Det råder osäkerhet huruvida Tele2 och/eller TeliaSonera äger rätt att retroaktivt öka ovan 

nämnda priser. Om dessa aktörer medges att retroaktivt öka priserna finns det en risk att även 

andra operatörer på marknaden ges samma rättigheter. AllTeles verksamhet kan komma att 

påverkas av kammarrättens domar. Eventuella kostnader med anledning av ovan för den del 

av AllTeles verksamhet som kommer från förvärvet av Ventelo kommer att påverkas av den 

ackordsuppgörelse som beslutades i samband med rekonstruktionen i Ventelo, se avsnittet 

Beskrivning av Ventelo – Rekonstruktion. Huvuddelen av exponeringen är kopplad till 

förvärvet av Ventelo men med anledning av ackordsuppgörelsen bedömer styrelsen att 

exponeringen är begränsad. 

Finansiella risker 

Valutarisker 

Då större delen av AllTeles transaktioner sker i svenska kronor (SEK) är valutariskerna 

begränsade.  

Kreditrisker 

Bolaget har ingen koncentration av kreditrisker. AllTele har fastställda riktlinjer för att säkra 

att försäljning av tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. I samband med 

beställning av kund genomförs en obligatorisk kreditkontroll. 

Likviditetsrisker 

Hantering av likviditetsrisker sker med försiktighet som utgångspunkt. Då AllTele är i en 

expansionsfas eftersträvas att vid varje tidpunkt ha tillfredsställande tillgång till likvida medel 

för att möjliggöra långsiktigt riktiga investeringsbeslut. AllTele följer likviditetsbehovet 

genom löpande likviditetsprognoser. 

Finansieringsrisk 

Finansieringsrisk innebär risk för likviditetsbrist till följd av att erforderligt upplåningsbehov 

inte går att tillgodose. Orsaken till detta kan vara att AllTele inte förmår generera interna 

medel för finansieringen av verksamheten, att Bolaget inte beviljas erforderlig 

rörelsefinansiering. Styrelsen skall se till att Bolaget, baserat på upprättade budget- och 

likviditetsprognoser, har erforderlig rörelsefinansiering för verksamheten. 

Framtida kapitalbehov 

AllTele har för närvarande ett positivt kassaflöde, vilket täcker de behov som finns för den 

löpande verksamheten. Bolaget utvärderar regelbundet strategiska förvärv. Sådana förvärv 

kan komma att finansieras med såväl egna finansiella medel som upplånat kapital samt egna 

aktier. Det kan dock inte uteslutas att Bolaget i framtiden kommer att behöva genomföra 

ytterligare kapitalanskaffningar. Det är i dagsläget svårt att bedöma förutsättningarna för en 
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eventuell framtida kapitalanskaffning och det kan därför inte garanteras att kapital kan 

anskaffas när behov uppstår och till villkor som är godtagbara för Bolaget och dess ägare. 

Ränterisk 

Som en del av finansieringen av de förvärv AllTele genomförde under 2007 och 2008 har 

externa lån upptagits. Baserat på den begränsade storleken på Bolagets externa räntebärande 

lån, som per den 30 juni 2011 uppgick till 42,3 MSEK, gör styrelsen bedömningen att 

ränterisken för närvarande är låg.  

Uppskjutna skattefordringar 

AllTele har skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjutna skattefordringar på dessa 

underskott har redovisats i den mån det bedömts sannolikt att de medför lägre 

skatteutbetalningar i framtiden. I det fall AllTeles verksamhet inte genererar tillräckliga 

skattepliktiga överskott, och det inte längre bedöms sannolikt att skattepliktiga överskott 

kommer att genereras i framtiden, kan de redovisade uppskjutna skattefordringarna bli 

föremål för nedskrivning. 

Ansvarsförbindelser 

Ventelo hade per den 31 december 2010 en ansvarsförbindelse uppgående till 16,4 MSEK 

avseende tillgodoräknad kostnadssänkning från operatörer åren 2004 till 2007. Motsvarande 

belopp finns redovisade som spärrade medel under finansiella anläggningstillgångar. Det 

möjliga åtagandet är beroende av en kommande dom i detta mål och det råder osäkerhet om 

detta riskerar att leda till ett utflöde av kapital. Resultaträkningen kommer att påverkas med 

motsvarande belopp. 

Risker relaterade till aktien 

Fluktuationer i aktiekursen 

AllTeles aktiekurs kan komma att fluktuera kraftigt som en följd av bland annat 

resultatvariationer i Bolagets delårsrapporter, det allmänna konjunkturläget, marknadens 

intresse för AllTeles aktie och uppfattningen om marknadens utveckling. Vidare kan större 

aktieägare komma att sälja sina aktier i Bolaget, vilket kan få negativa effekter på 

aktiekursen. 

Övriga risker 

Framtida och pågående förvärv 

Bolaget utvärderar löpande möjliga förvärv med potential att ha en positiv inverkan på 

Bolagets utveckling. Förvärvsrisker inkluderar bland annat motpartsrisk, prisrisk, 

organisatoriska risker och legala risker. Såväl teknisk som organisatorisk integration av 

förvärvade verksamheter kan orsaka problem och riskera att förflytta fokus från Bolagets 

ursprungliga verksamhet, vilket kan få negativ påverkan på Bolagets intäkter och lönsamhet. 

Risk i samband med förvärv av kundstockar består huvudsakligen av minskade intäkter till 

följd av ökad churn samt tekniska risker i samband med överföring av driftsansvar, 

fakturering med mera. 

Förvärv av Canal Digitals IPTV-verksamhet via Com Hem 

AllTele kommunicerade den 20 juni 2011 att Bolaget träffat avtal om förvärv av Canal 

Digitals IPTV-verksamhet via Com Hem. IPTV-verksamheten omfattar cirka 22 000 IPTV-

kunder, vilket motsvarar cirka 10 procent av alla TV-kunderna hos Canal Digital Kabel-TV 

AB. Affären gör AllTele till den största leverantören av IPTV i svenska stadsnät samt den 

tredje största leverantören av IPTV i Sverige. 
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Förvärvet är i första steget villkorat av godkännande från Konkurrensverket och det kan för 

närvarande inte bedömas när tillträde kan äga rum. Om godkännande inte har erhållits före 

den 31 december 2011 kommer avtalet ej att fullföljas. Vidare är förvärvet villkorat av att 

slutligt köpeavtal upprättas, vilket kommer att ske i anslutning till tillträdet av verksamheten. 
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Bakgrund 
AllTele är en helhetsleverantör av kommunikations- och mediatjänster som erbjuder fast 

telefoni, mobiltelefoni, bredband och TV-tjänster till hushåll och företag via en komplett 

produktportfölj uppbyggd av fast telefoni, IP-telefoni, mobiltelefoni, fiberbaserade 

bredbandstjänster i stadsnät, bredband via ADSL, mobilt bredband, TV-tjänster samt mobila 

växel- och kommunikationslösningar via molnet. Med en genomsnittlig omsättningsökning 

om cirka 50 procent de senaste två åren, i huvudsak kopplat till genomförda förvärv, omsätter 

Bolaget idag i storleksordningen 500 MSEK på helårsbasis (exklusive Ventelo). Ambitionen 

framgent är att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv, vilket är tydligt uttalat i 

Bolagets strategi. Förvärvet av Ventelo är således ett viktigt led i strategin samtidigt som 

Bolaget befäster positionen som den största oberoende helhetsleverantören av telefoni- och 

internettjänster till företags- och privatkundsmarknaden på den svenska telekommarknaden. 

 

Ventelo är en helhetsleverantör av fast telefoni, mobil telefoni och internettjänster med 

försäljning mot små och medelstora företag och offentlig sektor. Ventelo har närmare 100 

anställda, cirka 100 000 slutanvändare och en sammanlagd omsättning till slutkund 

uppgående till cirka 300 MSEK på helårsbasis. Affärsområdet små och medelstora företag är 

det affärsområde med högst marginaler och står för cirka hälften av Ventelos omsättning. 

Kärnan i affärsområdet är Bolagets företagskunder som vid förvärvstidpunkten uppgick till 

cirka 23 500. 

 

Den 26 juli 2011 ingick AllTele ett avtal med Ventelo Sverige Holding AB, Jean-Pierre 

Vandromme, Pemberton Holdings Limited och Engebret O. Fekene innebärande att AllTele 

förvärvade samtliga aktier i Ventelo. Betalningen för Förvärvet skedde genom en riktad 

emission av 1 500 000 aktier i AllTele samt en säljarrevers om ett totalt nominellt belopp om 

40 MSEK som i samband med tillträdet kvittades till konvertibla skuldebrev i AllTele 

motsvarande samma belopp. De konvertibla skuldebreven har en löptid på två år och ger 

Säljarna rätt att teckna 1 000 000 aktier till en konverteringskurs om 40 SEK. Säljarna äger 

efter den genomförda emissionen cirka 12,1 procent av aktierna och rösterna i AllTele. Vid en 

eventuell konvertering av de konvertibla skuldebreven uppgår Säljarnas ägarandel till 18,7 

procent.  

 

Transaktionen krävde beslut av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 

den planerade extra bolagsstämman företrädda aktierna. AllTeles extra bolagsstämma 

beslutade, den 30 augusti 2011, enhälligt att godkänna styrelsens förslag till förvärv av de 

utestående aktierna i Ventelo. Affären genomfördes den 30 augusti 2011 genom att Säljarna 

överlät samtliga aktier i Ventelo till AllTele i utbyte mot ovan beskriven köpeskilling. 

 

Syftet med apportemissionen var att möjliggöra det ovan beskrivna Förvärvet. Den 

sammanslagna verksamheten skapar bättre förutsättningar för ökad korsförsäljning och 

skalfördelar, vilket borgar för ökad lönsamhet. Förvärvet stärker också väsentligt AllTeles 

marknadsposition inom offentlig sektor och på den mycket viktiga marknaden för 

företagskunder. Inom området företagskunder har AllTele redan uppvisat en betydande 

tillväxt och adderar med Förvärvet en betydande företagskundbas under långa avtal. 

 

Det finns betydande direkta synergieffekter att utvinna med sammanslagningen. Samverkan i 

produktions-, leverans-, CRM- och IT-system innebär stora direkta besparingar. Integrationen 

möjliggör även effektivisering inom försäljning och administration. Integrationsarbetet 

bedöms ta sex till nio månader. 

 

Detta Prospekt har upprättats för att möjliggöra upptagande till handel av de aktier som 

emitterades i samband med Förvärvet. Eftersom antalet emitterade aktier översteg tio procent 
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av det totala antalet utestående aktier i Bolaget medför det en skyldighet att upprätta prospekt 

enligt 2 kap 1 § (1991:980) om handel med finansiella instrument. 

 

För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i 

AllTele med anledning av upptagande till handel av aktier på NASDAQ OMX Stockholm 

Small Cap i samband med Förvärvet. Styrelsen för AllTele är ansvarig för innehållet i 

Prospektet.
1
 Styrelsen i AllTele försäkrar att den vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder 

för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt den vet, överensstämmer med faktiska 

förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av AllTele 

som skapas av Prospektet. 

 

 

 

Skellefteå den 22 september 2011 

 

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) 

Styrelsen 

                                                      
1 För ytterligare information om styrelsen i AllTele, se avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. 
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Marknadsöversikt 
Informationen i kapitlet baseras huvudsakligen på information från Post och Telestyrelsens 

(PTS) rapport Svensk Telemarknad 2010. 

 

Under 2010 ökade intäkterna på slutkundsmarknaden för telekommunikation med 3,8 procent 

och uppgick till sammanlagt 53 miljarder SEK. Intäkterna har varit omkring 50 miljarder 

SEK under ett flertal år men under 2010 ökade de mer än tidigare år, vilket resulterade i de 

högsta intäkterna någonsin.  

 

En stor del av ökningen kan härledas till de ökade intäkterna från mobila datatjänster. I slutet 

av 2010 fanns det nästan lika många abonnemang på mobilt som fast bredband (cirka 3 

miljoner vardera). Det är den stora ökningen i antalet smartphones som gjort att de mobila 

dataabonnemangen nu är nästan lika många som de fasta. 

 

Samma trend gäller för samtalstrafiken där de mobila näten blir allt mer framträdande.  

År 2010 blev det första året då antalet mobila samtalsminuter översteg antalet fasta 

samtalsminuter i Sverige. 

 

En annan trend är att antalet PSTN- och ISDN-abonnemang fortsätter att minska samtidigt 

som antalet abonnemang på IP-baserad telefoni fortsätter att öka och utgör nu närmare en 

fjärdedel (24 procent) av alla abonnemang på fast telefoni. 

 

Intäkter från slutkunder på marknaden för telekommunikation 
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Fasta samtalstjänster 

Under 2010 fortsatte flytten inom fasta abonnemang från traditionell kopparbaserad telefoni 

(PSTN) till modern IP-baserad telefoni. Totalt ökade de IP-baserade telefonabonnemangen 

med 23 procent, från 966 000 abonnemang i slutet av 2009 till 1 189 000 abonnemang i slutet 

av 2010. 

 

Trenden att flytta från fast telefoni till förmån för mobiltelefoni fortsatte. Sammantaget 

minskade den fasta telefonin med 4 procent från slutet av 2009 till slutet av 2010 (från 5,1 till 

4,9 miljoner abonnemang). Minskningen skedde inom PSTN som gick ifrån 4,1 till 3,6 

miljoner abonnemang. 

 

Den enda grupp av intäkter som vuxit är IP-baserad telefoni som ökat med cirka 3 procent 

under 2010. IP-baserad telefoni omsätter årligen 1,4 miljarder SEK, vilket motsvarar cirka 10 

procent av de totala intäkterna för fasta samtalstjänster. 
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Mobila samtalstjänster 

Under 2010 minskade antalet trafikminuter från fast telefoni från 22,5 till 22,0 miljarder, 

samtidigt som motsvarande siffra för mobiltelefoni ökade från 19,9 till 22,2 miljarder. Det 

innebar att andelen utgående samtalsminuter från mobilnäten svarade för 53 procent under 

2010, vilket kan jämföras med mindre än 10 procent för tio år sedan. 

 

Under samma period ökade antalet mobilabonnemang med drygt 7 procent från 11,7 till 12,6 

miljoner. Intäkterna från mobila samtalstjänster ökade med drygt 9 procent från 16,6 till 18,1 

miljarder SEK under 2010. 

Internettjänster 

Under 2010 fortsatte tillväxten för internettjänster. Antalet abonnemang ökade med 23 

procent till 6,1 miljoner. En förväntad nedgång skedde framför allt inom uppringd anslutning 

och xDSL, som minskade med 31 respektive 4 procent. Ökningen skedde framför allt inom 

två områden: fiber och mobilt bredband
2
. Anslutning via fiber ökade med 14 procent och i 

slutet av 2010 fanns 787 000 anslutningar via fiber. 

 

Intäkterna från internetabonnemang (exklusive mobil data) uppgick under 2010 till drygt 8,5 

miljarder SEK, vilket motsvarar en minskning med 3 procent jämfört med 2009. Huvuddelen 

av intäkterna, närmare 8,5 miljarder SEK år 2010, avser abonnemang för fasta 

bredbandsanslutningar till internet. Denna intäkt sjönk också med 3 procent jämfört med 

2009. Under samma period minskade intäkterna från uppringda anslutningar med 36 procent, 

från 109 MSEK till 70 MSEK. 

Datakommunikationstjänster 

Antalet anslutningar och portar för datakommunikationstjänster till slutkund ökade med drygt 

1 procent till 365 000 under 2010. 

 

Intäkterna för datakommunikationstjänster ökade under samma period med drygt 5 procent 

från 4,6 till 4,8 miljarder SEK. 

Mobil datatrafik, SMS och MMS 

Under 2010 fortsatte ökningen av datatrafik i de mobila näten. Den sista december 2010 fanns 

cirka 2,9 miljoner abonnemang för mobilt bredband i Sverige. Mängden data ökade från 

27 800 Terabyte 2009 till 53 100 Terabyte under 2010, vilket motsvarar en ökning om 91 

procent. Under samma period ökade antalet SMS med 8 procent från 16,5 till 17,8 miljarder
3
. 

Antalet MMS ökade också med 8 procent under perioden, men från en betydligt lägre nivå 

om 156 miljoner till 168 miljoner. 

 

Totalt uppgick intäkterna från mobil datatrafik, SMS och MMS under 2010 till 7,1 miljarder 

SEK, vilket motsvarar en ökning om 27 procent jämfört med 2009. Mobil datatrafik som 

utgör den största delen av intäkterna växte med 56 procent till 4,2 miljarder SEK. Intäkterna 

från SMS var oförändrade mot 2009 och uppgick till 2,7 miljarder SEK. Intäkterna från MMS 

ökade med 10 procent till 176 MSEK. 

TV-tjänster 

I slutet av 2010 fanns cirka 5,1 miljoner TV-abonnemang i Sverige, vilket motsvarar en 

ökning med drygt 2 procent jämfört med föregående år. Abonnemangen inom analog TV 

minskade med en procent till cirka 2,4 miljoner abonnemang. Digital TV ökade framför allt 

                                                      
2 Se vidare stycket Marknadsöversikt – Mobil datatrafik, SMS och MMS för ytterligare information om mobil 

datatrafik. 
3 I jämförelse ringdes det 14 miljarder samtal under 2010. 
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via kabelnätet (ökning med 17 procent) medan digital TV via satellit minskade (minskning 

med 1 procent). IPTV ökade totalt med 11 procent till 455 000 abonnemang. 

 

Intäkterna från TV-tjänster ökade med cirka 10 procent till närmare 10 miljarder SEK för 

2010. Intäkterna från analog TV minskade under perioden med cirka 10 procent från drygt 1,3 

miljarder till cirka 1,2 miljarder SEK medan intäkterna från digital TV ökade med drygt 14 

procent till 7,5 miljarder SEK. Den största procentuella intäktsökningen skedde inom IPTV 

som ökade med 43 procent till 825 MSEK för 2010. 
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Beskrivning av Ventelo 

Historik 

Ventelokoncernen grundades 2002 i och med förvärvet av det amerikanska företaget GTS:s 

verksamhet i Norge. Kort därefter förvärvades även GTS:s svenska verksamhet. Under de 

efterföljande åren fram till och med 2006 växte Ventelokoncernen kraftigt – både organiskt 

och genom förvärv. År 2006 omsatte den svenska verksamheten närmare 1,5 miljarder SEK 

av Ventelokoncernens totala omsättning om drygt 4 miljarder SEK.  

 

Under 2007 påbörjades en omfattande omstruktureringsprocess för den nordiska 

Ventelokoncernen. Den danska verksamheten avyttrades i november samma år och den 

norska verksamheten i februari 2008. Samtidigt beslutades det att den svenska verksamheten 

skulle drivas vidare och utvecklas. Ett nytt holdingbolag, Ventelo Sverige Holding AB, som 

förvärvade aktierna i Ventelo Sverige AB från Ventelo Holding AB bildades. 

 

Omstruktureringsarbetet, som inleddes efter försäljningen av de danska och norska 

verksamheterna, fortsatte i den kvarvarande svenska verksamheten. Som ett led i 

Ventelokoncernens ökade satsning på små och medelstora företag avyttrades avtalen med 

privatkunder till Universal Telecom. Därefter fusionerades under perioden 2008 till 2010 de 

tidigare dotterbolagen: RSLCOM Holding AB, RLSCOM Sweden AB, Ventelo Privat AB 

samt RSLCOM Business AB upp i Ventelo. Det enda dotterbolaget som inte fusionerades upp 

var Ventelo Försäljning AB, som dock försattes i konkurs i samband med att Ventelo ansökte 

om företagsrekonstruktion i mars 2011. I april 2011 bildade Ventelo ett nytt 

försäljningsbolag, VB2B Communicate AB, som vid förvärvstidpunkten var det enda 

dotterbolaget till Ventelo. 

Rekonstruktion 

Ventelo ställde in betalningarna den 25 februari 2011. Två veckor senare, den 10 mars 2011, 

inleddes företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. De fanns 

flera bakomliggande orsaker till den försämrade finansiella ställningen. Dessa omfattade 

bland annat en kostsam nyetablering på den norska marknaden som blev en förlustaffär, samt 

uppgörelsen med TeliaSonera och Tele2 gällande tidigare tvister avseende prissättning och 

exklusivitetsavtal. 

 

Ventelo har dessutom genomfört genomgripande åtgärder för att vända den negativa trenden 

och nå lönsamhet. På kostnadssidan har Ventelo genomfört omfattande personalbesparingar 

främst på säljsidan, vilket medfört att Ventelo gått från cirka 130 heltidsanställda till 82 

heltidsanställda. Antalet försäljningskanaler har reducerats till de försäljningskanaler som 

håller en godtagbar kvalitet. Antalet säljare har under 2011 minskat från 45 till 16 

heltidsanställda. Vidare har avtal omförhandlats.  

 

I tillägg till de ovan nämnda effektiviseringsåtgärderna fastställdes den 14 juni 2011, som ett 

led i företagsrekonstruktionen, det framlagda ackordsförslaget efter att mer än tre fjärdedelar 

av de röstande borgenärerna enats om förslaget och deras fordringar uppgick till mer än tre 

fjärdedelar av de röstberättigades fordringar. Enligt ackordsuppgörelsen ska oprioriterade 

borgenärer erhålla full betalning intill ett grundbelopp om 10 000 SEK och 25 procents 

ackordslikvid till borgenärerna på den överskjutande delen av fordran. Ackordsuppgörelsen 

vann laga kraft den 5 juli 2011. 

 

Sammantaget medförde rekonstruktionen en stärkt balansräkning. Rekonstruktionen 

avslutades formellt den 10 september 2011. 
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Verksamhet 

Ventelo är en helhetsleverantör av fast telefoni, mobil telefoni och internettjänster med 

försäljning mot små och medelstora företag och offentlig sektor. Bolaget är organiserat i tre 

affärsområden: små och medelstora företag, offentlig sektor, samt ”wholesale”. Vid 

förvärvstidpunkten hade Ventelo närmare 100 anställda, cirka 100 000 slutanvändare och en 

sammanlagd omsättning till slutkund uppgående till cirka 300 MSEK på helårsbasis. 

 

Affärsområdet små och medelstora företag är det affärsområde med högst marginaler och står 

för cirka hälften av Ventelos omsättning. Kärnan i affärsområdet är Ventelos företagskunder 

som vid förvärvstidpunkten uppgick till cirka 23 500. De 20 största kunderna utgör i 

storleksordningen 5 procent av affärsområdets omsättning. Inom affärsområdet är fast telefoni 

det största intäktsområdet, följt av mobiltelefoni och internettjänster. 

 

Affärsområdet offentlig sektor är det minsta affärsområdet men är samtidigt en strategiskt 

viktig affär för Ventelo. Intäkterna är väldiversifierade med de 20 största kunderna utgörande 

mindre än 20 procent av affärsområdets omsättning. Typiska kunder är kommun, landsting 

och högskola/universitet. 

 

Ventelo har ett eget fast nät med närvaro i alla samtrafikområden, ett IP-nät i Sverige med 

cirka 20 regionala accesspunkter och cirka 70 lokala accesspunkter samt är också en MVNO 

operatör.  

 

Genom affärsområdet ”wholesale” erbjuder Ventelo olika typer av fasta samtalstjänster mot 

grossist. Kunder är både internationella och nationella aktörer. 

Marknad 

Ventelo är aktivt på samma marknad som AllTele, se avsnittet Marknadsöversikt. 

Ägarförhållanden 

I samband med att Ventelo trädde in i rekonstruktion i mars 2011 lånade ett antal indirekta 

aktieägare i Ventelo in kapital i bolaget. Efter genomförd kvittningsemission minskades 

Ventelo Sverige Holding AB:s ägarandel från 100 procent till 0,2 procent. Resterande 99,8 

procent ägdes därefter av Pemberton Holdings Limited, Jean-Pierre Vandromme och 

Engebret O. Fekene. 

Information om Säljarna i Ventelo 

Antalet aktier i Ventelo uppgår till 451 000 varav samtliga avyttras till AllTele. Säljarna i 

Ventelo är: 

 

Ventelo Sverige Holding AB, org. nr. 556706-3366, Box 368, 541 28 Skövde. 

1 000 aktier motsvarande 0,2 procent av kapital och röster. 

 

Jean-Pierre Vandromme, 7 Farmleigh Grove, Burwood Park, Walton-on-Thames, KT 12 5BU 

Surrey, United Kingdom. 

125 000 aktier motsvarande 27,7 procent av kapital och röster. 

 

Pemberton Holdings Limited, Maxwell Chambers, 35-39 La Colomberie, St Helier, Jersey 

JE2 4QB, Channel Islands. 

200 000 aktier motsvarande 44,3 procent av kapital och röster. 

 

Engebret O. Fekene, Munkedamsveien 45, NO-0119 Oslo. 

125 000 aktier motsvarande 27,7 procent av kapital och röster. 
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Finansiell information i sammandrag 

Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende räkenskapsåren 1 januari – 31 

december 2008, 1 januari – 31 december 2009 och 1 januari – 31 december 2010 är hämtade 

ur Ventelos reviderade räkenskaper, vilka, med undantag för hantering av aktiverade 

försäljningsprovisioner, har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL), för 

ytterligare information om avvikelsen se revisionsberättelsen avseende Ventelos reviderade 

räkenskaper avseende 2010 som är införlivad i detta prospekt genom hänvisning. Samtliga 

ovan nämnda finansiella rapporter med tillhörande revisionsberättelser har också införlivats i 

detta Prospekt genom hänvisning. Uppgifter avseende perioderna 1 januari – 30 juni 2010 

respektive 1 januari – 30 juni 2011 har sammanställts utifrån Ventelos interna redovisning, 

vilka inte har översiktligt granskats eller reviderats av bolagets revisor. 

 

 

 

Resultaträkning 
Belopp i KSEK Jan-jun 2011 Jan-jun 2010 2010 2009 2008

Summa intäkter 402 696 286 412 548 635 589 276 831 077

Rörelsens kostnader

Nätverkskostnader -215 688 -233 873 -475 278 -478 834 -575 431

Övriga externa kostnader -45 364 -27 026 -83 888 -61 672 -100 286

Personalkostnader -67 174 -29 935 -87 665 -73 835 -83 510

Avskrivningar -32 971 -18 735 -36 861 -38 458 -43 865

Övriga rörelsekostnader 0 0 -2 476 -2 818 -4 378

Summa rörelsens kostnader -361 197 -309 569 -686 168 -655 617 -807 470

Rörelseresultat 41 499 -23 157 -137 533 -66 341 23 607

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 -21 0 0

Ränteintäkter 2 419 96 1 756 3 813 12 507

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -4 720 -3 404 -14 503 -5 699 -3 561

Räntekostnader interna 0 -365 -365 -41 0

Finansiellt netto -2 301 -3 673 -13 133 -1 927 8 946

Resultat efter finansiella poster 39 198 -26 830 -150 666 -68 268 32 553

Skatt 0 0 0 8 070 -6 919

Periodens resultat 39 198 -26 830 -150 666 -60 198 25 634  
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Balansräkning 
Belopp i KSEK Juni 2011 Juni 2010 2010 2009 2008

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 26 925 29 940 28 568 30 266 32 217

Materiella anläggningstillgångar 56 125 74 549 67 466 79 982 99 380

Finansiella anläggningstillgångar 18 017 11 639 21 620 170 632 9 289

Summa anläggningstillgångar 101 066 116 127 117 654 280 880 140 886

Omsättningstillgångar

Lager 843 5 227 2 460 5 414 0

Kundfordringar 44 752 61 402 52 664 59 737 78 694

Skattefordran 0 17 584 1 400 1 504 9 738

Övriga fordringar 2 244 28 440 2 076 14 032 2 227

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 148 664 106 226 82 674 76 004 56 026

Kortfristiga placeringar 0 0 1 969 0 75 292

Likvida medel 7 114 6 327 8 533 19 994 56 169

Summ omsättningstillgångar 203 617 225 205 151 776 176 685 278 146

Summa tillgångar 304 683 341 332 269 430 457 565 419 032

Eget kapital 44 948 50 215 -43 209 77 051 137 251

Avsättningar 0 0 0 12 023 8 070

Skulder till koncernbolag 0 0 0 30 041 0

Övriga långfristiga skulder 0 0 0 170 487 46 615

Summa långfristiga skulder 0 0 0 200 528 46 615

Lån 34 919 61 737 61 184 15 000 0

Leverantörsskulder 103 322 136 180 128 585 86 080 154 521

Skulder till koncernbolag 42 101 30 407 25 078 1 462 0

Övriga skulder 25 961 0 19 007 2 933 2 662

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 53 432 62 793 78 785 62 488 69 913

Summa kortfristiga skulder 259 735 291 117 312 639 167 963 227 096

Summa eget kapital och skulder 304 683 341 332 269 430 457 565 419 032  

Kassaflödesanalys 
Belopp i KSEK Jan-jun 2011 Jan-jun 2010 2010 2009 2008

Rörelseresultat efter finansiella poster 39 198 -26 830 -150 666 -68 268 32 553

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 17 971 18 735 36 861 38 458 43 865

Övrigt 53 688 -28 103 -11 903 11 982 -39 007

Kassaflöde från verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 110 857 -36 198 -125 708 -17 828 37 411

Förändringa av rörelsekapital -81 024 30 311 158 124 9 931 -58 186

Kassaflöde från den löpande verksamheten 29 833 -5 887 32 416 -7 897 -20 775

Förvärv av dotterföretag

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -3 677 -5 265 -9 711 -9 728 -11 768

Investeringar i maskiner och inventarier -27 575 -7 710 -13 056 -7 342 -22 432

Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar - - - - -

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar - - - - 38 500

Förändring av finansiella tillgångar - 158 993 149 012 -3 512 822

Kassaflöde från den löpande verksamheten -31 252 146 018 126 245 -20 582 5 122

Förändring lån -153 798 -200 528 -7 696 41 515

Erhållet koncernbidrag - - 30 406 - 9 311

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -153 798 -170 122 -7 696 50 826

Periodens kassaflöde -1 419 -13 667 -11 461 -36 175 35 173

Likvida medel vid periodens ingång 8 533 19 994 19 994 56 169 20 996

Periodens kassaflöde -1 419 -13 667 -11 461 -36 175 35 173

Likvida medel vid periodens utgång 7 114 6 327 8 533 19 994 56 169  
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Affärsidé, mål och strategi 

Affärsidé 

AllTele erbjuder mobila och fasta lösningar och tjänster till företag, hushåll och enskilda 

abonnenter. 

Mål 

Styrelsen i AllTele har satt upp fyra övergripande mål för verksamheten fram till och med 

2012: 

 Omsättning > 650 MSEK senast från utgången av 2012 

 EBITDA-marginal > 18 procent senast från utgången av 2012 

 Rörelsemarginal > 10 procent senast från utgången av 2012 

 Starka operativa kassaflöden 

 

Styrelsen har efter förvärvet av Ventelo givit VD i uppgift att ta fram nya ekonomiska mål för 

verksamheten vilka kommer att presenteras senast i bokslutskommunikén för 2011. 

Strategi 

AllTeles strategi är att rikstäckande och med lokala samarbetspartners leverera internet-, 

telefoni- och TV-tjänster till svenska hushåll och företag. Tjänsterna realiseras i fast och 

mobil infrastruktur i långsiktiga avtal med valda affärspartners. Tillväxten skall ske organiskt 

samt via fortsatta förvärv. För att säkerställa hög servicenivå bedriver AllTele 

kundserviceverksamheten i egen regi. 
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Verksamhetsbeskrivning 
AllTele är en helhetsleverantör av kommunikations- och mediatjänster som erbjuder fast och 

mobiltelefoni, bredband och TV-tjänster till hushåll och företag via en komplett 

produktportfölj uppbyggd av fast telefoni, IP-telefoni, mobiltelefoni, fiberbaserade 

bredbandstjänster i stadsnät, bredband via ADSL, mobilt bredband, TV-tjänster samt mobila 

växel- och kommunikationslösningar via molnet.  

Utveckling av verksamheten 

AllTele har utvecklats från att vid starten 2002 ha varit en renodlad IP-telefonileverantör via 

stadsnäts- och fastighetsägare till att idag vara en bred och rikstäckande leverantör av 

kommunikations- och mediatjänster. Fram till början av 2007 utvecklades Bolaget organiskt. 

I början av 2007 antogs en ny förvärvsstrategi och Bolaget listades på First North, varefter 

Bolaget haft en kraftig förvärvsdriven tillväxt. Under 2009 noterades Bolagets aktie på 

NASDAQ OMX Stockholm Small Cap för att underlätta AllTeles fortsatta utveckling och 

expansion. Bland annat bedömde styrelsen att noteringen skulle medföra en ökad 

genomlysning av Bolaget och aktien, vilket förbättrar möjligheterna att använda aktien som 

betalningsmedel vid potentiella förvärv. 

 

Under räkenskapsåren 2008-2010 har AllTeles genomsnittliga årliga intäktstillväxt varit cirka 

50 procent, varav den förvärvsdrivna tillväxten utgjort en större del. 

 

AllTele har under de senaste åren arbetat intensivt med sitt tjänsteutbud till företag. Under 

2010 förvärvades Spinbox, vilket bidrog till att AllTele flyttade fram sin position inom 

mobiltjänster genom att tillhandahålla mobila abonnemang och mobila bredband. Idag står 

företagskunder för cirka 35 procent av Bolagets omsättning och tillväxten är fortsatt snabbare 

än privatmarknaden.  

 

Intäktsfördelning per produkt och tjänst 

Intäktsfördelning 2008 2009 2010

Fast telefoni 23% 29% 21%

Mobiltelefoni 0% 0% 21%

Bredband 56% 47% 36%

TV 0% 0% 2%

IP-telefoni 21% 24% 20%

Summa 100% 100% 100%  
 

Intäktsfördelning privat/företag 

Intäktsfördelning 2008 2009 2010

Privat 95% 95% 73%

Företag 5% 5% 27%

Summa 100% 100% 100%  
 

Affärsmodell 

AllTele är en nätoberoende operatör. Oberoendet innebär att AllTele kan träffa avtal med 

flera samarbetspartners. Därigenom får AllTele tillgång till ett större antal slutkunder än vad 

som skulle kunna erhållas till en rimlig kostnad i egna nät. 

 

För de tjänster som AllTele erbjuder genom region-, stads-, eller fastighetsnät, det vill säga 

bredbandstjänster och IP-telefoni, tecknas partneravtal med respektive nätägare. Dessa 

nätägare har normalt gjort stora investeringar i fysisk infrastruktur. AllTele ersätter löpande 
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nätägarna för tillgången till näten. Ersättningen utgår enligt anpassade prismodeller, vilka är 

baserade på lokala förhållanden. 

 

För tjänster som erbjuds via kopparnätet, ADSL eller fast telefoni, ser villkoren något 

annorlunda ut. I dessa fall regleras dessa av PTS med Skanova som huvudsaklig motpart via 

så kallad prisföljsamhetsavtal med AllTeles leverantör TDC. 

Drivkrafter 

AllTeles affär drivs av ett antal faktorer vilka påverkar de flesta operatörer på 

telekommunikationsmarknaden i någon mån. En ökad användning av kapacitetskrävande 

tjänster bland slutkunderna, till exempel spel och multimedia, har skapat efterfrågan på 

bredbandstjänster med hög överföringskapacitet. Detta kan även innebära en ökad utbyggnad 

av LAN på bekostnad av ADSL-tjänster. Stadsnätsägarna har investerat väsentliga summor i 

fiber-LAN men har i många fall haft svårighet att erbjuda kunderna intressant innehåll. 

Genom partnersamarbeten med operatörer som AllTele kan de fylla sina nät med tjänster. 

 

Tillgång till bredband är en förutsättning för IP-telefoni, vilket har tagit marknadsandel på 

bekostnad av traditionell telefoni (PSTN), se vidare avsnittet Marknadsöversikt. En ökad 

acceptans och efterfrågan gynnar AllTele, som levererar IP-telefoni. IP-telefonin resulterar i 

högre marginaler för AllTele jämfört med den traditionella telefonin. 

 

AllTeles kraftiga expansion under de senaste åren har huvudsakligen baserats på förvärv av 

kundbaser samt förvärv av bolag med inriktning mot företagskunder, bland andra Spinbox 

AB och Ventelo, vilka löpande integreras i verksamheten. Bolaget avser även i framtiden att 

expandera genom förvärv, förutsatt att tillräckligt attraktiva möjligheter uppstår.  

 

En stor del av kunderna köper antingen en telefoni- eller bredbandsprodukt av AllTele, 

samtidigt som majoriteten i praktiken har båda produkterna. Bolagets ambition är att öka 

korsförsäljningen, det vill säga öka antalet kunder med fler än en tjänst från AllTele. Att 

addera ytterligare tjänster på en befintlig kund är väsentligt mindre kostsamt än att värva nya 

på marknaden. Därtill kan produktions- och administrationskostnaderna fördelas på fler 

tjänster, vilket också ger positiv resultatpåverkan. 

Produkter och tjänster 

AllTele är en tjänsteleverantör, ISP och en fristående virtuell mobiloperatör som opererar i 

bland andra Telias mobila nät. Det innebär att AllTele både levererar datakanalen, fast eller 

mobil, samt erbjuder tjänster via datakanalen. Istället för att företagen får telefonin via en 

leverantör, växelfunktionen via en annan och datakanalen via en tredje, kan samtliga tjänster, 

inklusive fast telefoni, mobiltelefoni, fullständig växelfunktionalitet och e-post, levereras av 

AllTele. AllTele har idag fem starka och expansiva produktben bestående av fast telefoni, 

mobiltelefoni, bredband, TV, samt mobila växel- och kommunikationslösningar. 

Fast telefoni 

AllTele startade med att erbjuda telefoni till hushåll och företag genom stadsnät, så kallad IP-

telefoni. Idag erbjuds alla former av fast telefoni, inklusive traditionell fastnätstelefoni via 

kopparnätet.  

 

För hushållsmarknaden erbjuds ett stort utbud av abonnemangsformer, baserade på både fasta 

och rörliga prismodeller. På företagsmarknaden riktar sig AllTeles erbjudande främst mot 

små och medelstora företag som har behov av moderna lösningar för telefonisystem och 

bredbandstjänster. Telefonierbjudandet är IP-baserade tjänster som levereras över nätet, vilket 

innebär att företagen slipper investeringar i egen hårdvara, vilket är kostnadseffektivt och ett 

allt vanligare alternativ till en traditionell växel. 
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Mobiltelefoni 

AllTeles mobilabonnemang är konkurrenskraftiga, både avseende pris och täckning. Bolaget 

är en fristående virtuell mobiloperatör som opererar i Telias mobila nät. Under 2010 

förvärvade AllTele Spinbox AB, ett förvärv som innebar att Bolaget kraftigt flyttade fram sin 

position på mobilmarknaden. Idag erbjuder AllTele privatpersoner en komplett 

abonnemangsflora inom mobilabonnemang och mobila bredband, vilket innebär att kunderna 

kan få hela sitt kommunikationsbehov tillgodosett från AllTele. För närvarande arbetar 

Bolaget med att utveckla integrationsmöjligheter mellan hemmatelefonen och den mobila 

telefonen på motsvarade sätt som AllTele erbjuder MEX-lösningar åt företag. 

Bredband 

Bredbandskapacitet levereras via en nationell ADSL-tjänst eller som en LAN-tjänst, delad 

eller dedicerad kapacitet, i samarbete med de flesta stadsnäten. Till bredbandsabonnemanget 

kan ett antal tilläggstjänster väljas, bland annat domäner, webbhotell, serverhotell, digitalt 

bankfack, identitetsskyddat internetanvändande och säkerhetslösningar. 

 

Bredband vid stadsnät (LAN) 

AllTele erbjuder bredbandsuppkoppling via stadsnät till hushåll och små och medelstora 

företag. Tjänsten finns tillgänglig för de kunder som är anslutna till det lokala stadsnätet. Idag 

har AllTele samarbete med de flesta stadsnät i Sverige. Stadsnäten baseras på modern 

fiberinfrastruktur och är konstruerade för att hantera dagens datakommunikation, vilket 

innebär att AllTele kan erbjuda både hög överföringshastighet och driftsäkerhet. För 

företagskunderna finns olika abonnemangsformer beroende på behov av överföringshastighet. 

Potentialen för att öka antalet kunder i de befintliga stadsnäten är god, vilket också är positivt, 

då kostnadsbilden förbättrats. 

 

Bredband via ADSL 

För kunder som saknar anslutning till fibernät kan AllTele erbjuda bredbandsuppkoppling via 

ADSL, det vill säga genom det vanliga kopparbaserade telefoninätet. Beroende på kundens 

behov kan överföringshastigheter upp till 28 Mbit/s erbjudas. Denna tjänst erbjuds såväl 

hushåll som små och medelstora företag. 

TV 

Under de senaste åren har AllTele utvecklat sitt erbjudande inom den växande marknaden för 

TV-tjänster. Bolaget har ett komplett programutbud, inklusive Canal+ och Viasat. AllTeles 

kanalpaket “Dina favoriter” har rönt stor framgång, vilket innebär att kunden väljer sina åtta 

favoritkanaler bland många alternativ. 

Mobila växel- och kommunikationslösningar 

Mobiltjänster vidareutvecklas i samarbete med Telia till en MEX-lösning (Mobile Extension). 

MEX-lösningen i kombination med AllTeles växellösning PhonePlus innebär att AllTele 

erbjuder företag en komplett mobil centrexväxel via molnet. 

Geografisk expansion 

Sedan starten 2002 har AllTele fokuserat på den svenska marknaden för att bygga upp en 

stark organisation och tillräcklig marknadsandel för att säkerställa en fortsatt och lönsam 

expansion på hemmamarknaden. Inom befintlig organisation och med nuvarande teknik finns 

nu förutsättningar för en första geografisk expansion utan större investeringar. Med hjälp av 

partners i den nordiska regionen förbereder sig AllTele för en försiktig nordisk expansion 

med Norge och Finland som prioriterade områden. De norska och finska marknaderna 

uppvisar en stark prisutveckling jämfört med den svenska marknaden och Bolaget har gjort en 

initial bedömning att det finns utrymme att skapa både konkurrenskraftiga och intressanta 

produktpaketeringar på dessa marknader. 
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Parallellt med den organiska etableringen på den nordiska marknaden med hjälp av 

partnersamarbeten i respektive land undersöker Bolaget även möjligheterna att genomföra 

något mindre förvärv på aktuella marknader för att skapa en bas för snabbare tillväxt och 

etablering. 

Försäljning och marknadsföring 

AllTele profilerar sig som en helhetsleverantör av kommunikations- och mediatjänster som 

erbjuder fast och mobil telefoni, bredband och TV-tjänster till hushåll och företag. Bolagets 

ambition är att bli det självklara alternativet för billigare och bättre telefoni och bredband 

oavsett om det erbjuds via stadsnät eller kopparnät. 

 

Marknadsföring sker huvudsakligen genom AllTeles hemsida och via riktade erbjudanden i 

form av utskick och telemarketing. Korsförsäljning på den egna kundbasen är prioriterat. 

AllTele har en egen enhet för telemarketingbearbetning i Kramfors. Kännedomen om 

varumärket stärks via olika sponsringsaktiviteter. 

Partners 

AllTele levererar sina tjänster i samarbete med olika partners. Bolagets huvudpartner för 

trafikproduktion inom telefoni och ADSL är TDC. På bredband via fiber samarbetar AllTele 

på transportnivån med ett antal leverantörer, bland annat IP-Only, Norrsken och AC-Net. För 

mobila tjänster har Bolaget partneravtal med Telia och Net1. 

 

Stadsnätsägare 

Stads- och regionnätsägare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och ISP-aktörer erbjuder 

idag sina kunder bredbands- och IP-telefonitjänster, främst i konkurrens med bredband via 

ADSL, samt traditionell fast telefoni via kopparnätet. 

 

För flertalet av Sveriges stadsnätoperatörer är bristen på kvalitetssäkrat tjänsteinnehåll i näten 

ett betydande problem för de abonnenter som tecknar abonnemang. Detta leder ofta till en låg 

nyttjandegrad av näten och dålig ekonomi i nätägarnas investeringar. Genom ett partnerskap 

med AllTele kan stadsnätsägaren öka anslutningsgraden bland abonnenterna och därmed 

nyttjandegraden av nätet. AllTele har därmed en bra förhandlingsposition beträffande 

befintliga och kommande samarbetsavtal. 

 

Fastighetsägare 

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan genom AllTeles tjänster sänka sina 

individuella hyresgästers/medlemmars kostnader för både telefoni, bredband och TV i 

paketlösningar. Med en ökad penetration förbättras samtidigt totalekonomin för redan gjorda 

eller planerade investeringar för bredbands- och nätinstallationer. 

 

Fastighetsägarna kan genom att kollektivansluta sina hyresgäster/medlemmar sänka dessas 

kommunikationskostnader samtidigt som man erhåller en intäkt som förbättrar kalkylen på 

nya eller redan gjorda investeringar i nät för telefoni och bredband. 

Teknik och plattform 

IP-telefoni 

Bolaget levererar garanterad Quality of Service (QoS) telefoni över IP-nätet, med full 

redundans (avbrottssäkring) på systemnivå. AllTeles tekniska system är skapade med en hög 

andel standardiserade produkter, vilket skapar valfrihet samt en bra förhandlingsposition vid 

upphandlingen av teknikleverantörer. 
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Leverans av fasta telefonitjänster med utnyttjande av IP-telefoni kräver förutom tekniska 

resurser även ett gediget branschkunnande. En trovärdig fast telefonioperatör måste besitta 

kunskaper även inom traditionell kopplad telefoni för att realisera en komplett telefonitjänst. 

AllTele besitter i dag både teknik, erfarenhet och kompetens för att realisera kompletta 

system och telefonitjänster i samarbete med nätägare och ISP:er. 

 

AllTeles tekniska plattform bygger på modern IP-teknologi som möjliggör stor flexibilitet 

och skalbarhet gällande utveckling av nya tjänster och numerär tillväxt av anslutna kunder. 

För att upprätthålla hög driftsäkerhet är mjukvaruswitchar, mediagateways, tjänsteplattformar 

och signaleringsgateways placerade på flera orter med både nät- och hårdvaruredundans. 

 

AllTeles växel- och tjänsteplattform utgör kärnan i verksamheten och ägs i sin helhet av 

Bolaget. Plattformen har under det senaste året färdigställts för att klara en expansion i 

enlighet med Bolagets planerade tillväxt. 

 

För att kunna garantera en kvalitativ och rikstäckande tjänst har Bolagets uppbyggnad av den 

IP-baserade tekniken lånat drag av den äldre AXE-baserade telefonin, med dess ingående 

kritiska funktioner, såsom dubblerade växelpunkter såväl geografiskt som systemtekniskt 

inom respektive installation. 

 

Bredband 

AllTele levererar i dag rikstäckande bredbandstjänster antingen via ADSL eller via de 

stadsnät som Bolaget samarbetar med. I det senare fallet är tjänsterna ett 

fullserviceerbjudande med kapaciteter upp till 1 Gbit/s i fiberbaserade nät. 

 

Utöver rena bredbandstjänster levererar också Bolaget ett brett program av lagrings-, 

säkerhets-, mail- och driftstjänster. 

 

Säkerhet 

AllTeles säkerhetsarbete innefattar främst frågor som rör interna rutiner och handhavande av 

verksamhetskritiska system. AllTele har ett antal system för den interna och externa 

verksamheten. För att systemen skallfungera tillfredsställande och med erforderlig säkerhet 

följs sammanfattningsvis följande rutiner: 

 

Supportsystem och övrig digital information säkerhetskopieras till extern militärklassad 

serverhall, där data både under backup och senare är krypterat för högsta säkerhet. 

Kommunikationen mellan AllTeles kontor sker via en säker förbindelse (så kallad VPN; point 

to point). 

 

Samtliga system kräver unika användarkonton för respektive anställd för att komma åt 

systemen. Systemen är uppbyggda med grupptillhörigheter, där det i samtliga fall krävs 

korrekta grupprinciper för att åtkomst skall ske. 

 

AllTele har även en centraliserad antivirusplattform, för bästa möjliga kontroll vid eventuella 

virusutbrott i nätet. AllTele strävar efter att samtliga system skall ha de senaste 

säkerhetspatcharna installerade. 

 

AllTele anlitar externa företag, specialiserade på penetrationstester, för kontroll av skyddet. 

Billingsystemet hanteras av en extern billingpartner, som har erforderliga säkerhetsnivåer och 

IP-säkrad åtkomst. 

Förvärv 

AllTele har en tydligt uttalad strategi om fortsatt expansion via förvärv. Av speciellt intresse 

är kundstockar där AllTeles kompetens och produkterbjudande kan leda till korsförsäljning av 
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antingen telefoni- eller bredbandstjänster. I och med genomförda satsningar på marknads- och 

försäljningsorganisationen förväntas också den organiska tillväxten öka under kommande år. 

 

Huvuddelen av de förvärv som AllTele har genomfört under de senaste åren har skett från 

bolag eller ägare som önskat lämna branschen på grund av att de insett att det krävs stora 

volymer för att kunna driva en lönsam verksamhet. AllTele har tagit rollen som strukturmotor 

i kommunikationsbranschen och är den ledande förvärvspartnern på marknaden.  

 

Den valda tillväxtstrategin innebär att Bolagets volymtillväxt skall uppnås organiskt och 

förstärkas genom förvärv i den mån dessa framstår som ekonomiskt sunda och stärker 

Bolagets övriga strategi. Se vidare avsnittet Historik för ytterligare information om förvärv. 

Legal struktur 

AllTelekoncernen består av moderbolaget AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget, de 

helägda svenska dotterbolagen Wasadata Bredband AB, Kramnet AllTele AB, Spinbox AB, 

LandNCall AB och Ventelo, samt det majoritetsägda dotterbolaget Invegio AB (51 procent av 

både kapital och röster).  

 

Totalt antal anställda den 30 juni 2011 var 135 personer, varav 46 kvinnor och 89 män. 

Fördelat per funktion uppgick antalet anställda till 22 inom försäljning, 6 inom marknad, 83 

inom operations, 13 inom ekonomi och finans och 11 inom teknik.  

 

Organisationsschema avseende ledande befattningshavare. 

 
 

 

Bolaget var per 30 juni 2011 representerat på tio orter; Kramfors, Linköping, Skellefteå, 

Stockholm, Tranås, Umeå, Uppsala, Vilhelmina, Ängelholm och Östersund. Bolaget har sitt 

säte i Skellefteå.  
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Historik 

2002 
Bolaget bildades av grundarna Ola Norberg, Peter Bellgran och Thomas Nygren. Samtliga 

grundare är alltjämt involverade i AllTele genom företagsledningen och styrelsen. 

2003 
Avtal slöts med Ericsson om leverans av den första systemplattformen BTE (Broadband 

Telephony Enabler). 

2004 
Telefoniverksamheten lanserades genom övertagandet av de första 300 abonnenterna från 

dåvarande Song Networks. 

 

Kommersiell provdrift i Linköping, provdriften avsåg fast IP-telefoni för 1 800 studenter i 

Linköping. 

2005 

En fullskalig migrering till en ny plattform skedde. Den nya plattformen gjorde det möjligt 

för AllTele att erbjuda fler tjänster än tidigare samt rikta sig till en betydligt bredare 

kundgrupp. 

 

Bolaget inledde även en strategisk satsning på marknadsföring, vilket resulterade i att Bolaget 

nådde en kundstock på cirka 4 500 kunder vid utgången av året. 

2006 
Ett 60-tal stadsnät kontrakterades under året i syfte att erbjuda fast IP-telefoni till de anslutna 

inom näten. För att utöka kundbasen initierades en marknadskampanj mot hushåll under året. 

Marknadskampanjen fokuserade på att sprida information om AllTele och Bolagets 

erbjudande och blev mycket framgångsrik. I slutet av året uppgick antalet kunder till cirka 

10 000. 

2007 
AllTele listades på First North den 1 mars 2007. I samband med listningen genomfördes en 

nyemission av sammanlagt 500 000 aktier motsvarande 14,2 procent av rösterna och 

kapitalet. Syftet med nyemissionen var att sprida ägandet i Bolaget samt att skaffa ytterligare 

kapital till expansionen av verksamheten. I början av året utsågs AllTele till ”Årets 

Stadsnätpartner” av Svenska Stadsnätsföreningen. 

 

Styrelsen fattade beslut om förvärv som framtida tillväxtstrategi. Under året förvärvades 

Wasadata Bredband AB samt Skellefteå Krafts och TDC:s kundstockar för telefoni och 

bredband. Antalet kunder uppgick i slutet av 2007 till cirka 50 000. 

2008 
AllTele förvärvade Vattenfalls kundstock för telefoni och bredband samt Phoneras 

privatkundstock för telefoni och bredband. Sammanlagt tillförde förvärven cirka 77 000 

kunder, vilket medförde en ökning av den totala kundstocken med cirka 150 procent. Den 

totala köpeskillingen uppgick till cirka 63,4 MSEK, vilket till största delen finansierades 

genom en företrädesemission samt en apportemission och en riktad nyemission till Phonera. 
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Därutöver förvärvade AllTele kundstockar för telefoni och bredband från Umeå Energi och 

IP-Cell. 

 

Efter flera år av kraftig tillväxt beslutade styrelsen i AllTele att inleda processen att notera 

Bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap under 2009. 

2009 

AllTele inleder det första halvåret med börsintroduktion på NASDAQ OMX Stockholm 

Small Cap. 

 

AllTele stärker sin position genom att teckna avtal med Telepo och kan därmed leverera en 

helt komplett växellösning via molnet till företag. Under senhösten förvärvades Kramnet i 

Kramfors AB (Kramnet AllTele AB) som levererar TV-tjänster till AllTele-koncernen och 

vid årsskiftet IP- och mobiltelefoniverksamheterna inom Resursgruppen, inklusive 

varumärket MegaPhone. 

2010 

Under första halvåret migrerades Megaphone framgångsrikt. Under andra kvartalet 

förvärvades mobiloperatören Spinbox. Förvärvet av Spinbox i kombination med en hög 

organisk tillväxt under året medförde att företagsmarknaden utgjorde 35 procent av AllTeles 

omsättning vid utgången av 2010. Majoriteten i Invegio förvärvas, vilket innebär att 

företagsaffären och försäljningen av PhonePlus, AllTeles mobila växel, förstärks. 

2011 

I januari förvärvades en verksamhet från Bredbandsbolaget samt operatörerna e-Phone och 

Blixtvik AB. Dessa tre tillför AllTele en omsättning på 90 MSEK i årstakt. 

 

Den 30 augusti 2011 förvärvades Ventelo med en betydande företagskundbas med en 

omsättning till slutkund om cirka 300 MSEK. 
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Finansiell information i sammandrag 
Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende räkenskapsåren 1 januari – 31 

december 2008, 1 januari – 31 december 2009 och 1 januari – 31 december 2010 är hämtade 

ur Bolagets reviderade koncernräkenskaper, vilka har upprättats i enlighet med International 

Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU. Uppgifter avseende 

delårsperioden 1 januari – 30 juni 2011 har hämtats från AllTeles delårsrapport, vilken inte 

har översiktligt granskats eller reviderats av Bolagets revisor.  

 

Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med avsnittet 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen. Vidare hänvisas även till AllTeles reviderade 

koncernräkenskaper med tillhörande noter för räkenskapsåren 2008, 2009 och 2010, samt till 

information i delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2011, vilka samtliga har 

införlivats i detta Prospekt genom hänvisning.  

 

Resultaträkning 
Belopp i KSEK Jan-jun 2011 Jan-jun 2010 2010 2009 2008

Totala intäkter 243 078 171 136 372 444 229 738 169 335

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader och teleutrustning -167 853 -114 977 -250 366 -137 780 -106 282

Övriga externa kostnader -20 757 -13 729 -30 126 -20 593 -14 183

Personalkostnader -34 099 -26 266 -55 781 -42 559 -26 702

Avskrivningar -13 615 -11 401 -23 331 -19 289 -14 994

Summa rörelsens kostnader -236 324 -166 373 -359 604 -220 221 -162 161

Rörelseresultat 6 753 4 763 12 840 9 517 7 174

Ränteintäkter 65 18 44 52 246

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -2 252 -1 591 -3 233 -3 162 -5 545

Finansiellt netto -2 188 -1 573 -3 189 -3 110 -5 299

Resultat efter finansiella poster 4 565 3 190 9 651 6 407 1 875

Skatt -808 -839 -1 921 -557 395

Periodens resultat 3 757 2 351 7 730 5 850 2 270

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 3 744 2 351 7 614 5 850 2 270

Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 13 0 116 0 0

Resultat per aktie, SEK 0,34 0,23 0,72 0,59 0,28  
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Balansräkning 
Belopp i KSEK Juni 2011 Juni 2010 2010 2009 2008

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 149 992 119 572 120 814 134 326 129 189

Goodwill 38 131 38 131 38 131 8 730 -

Materiella anläggningstillgångar 17 874 13 785 14 394 10 366 8 122

Uppskjuten skattefordran 2 274 4 164 3 083 5 003 5 705

Summa anläggningstillgångar 208 272 175 652 176 422 158 425 143 016

Omsättningstillgångar

Lager 6 256 7 232 6 582 7 815 -

Kundfordringar 32 014 26 134 35 219 15 905 10 141

Övriga fordringar 1 588 1 097 1 785 166 103

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 36 939 29 873 29 145 10 358 11 067

Likvida medel 15 229 25 308 7 641 27 313 13 898

Summa omsättningstillgångar 92 026 89 644 80 372 61 557 35 209

Summa tillgångar 300 298 265 296 256 794 219 982 178 225

Eget kapital

Aktiekapital 2 173 2 150 2 173 1 977 1 977

Övrigt tillskjutet kapital 109 439 107 615 109 438 91 871 91 871

Ansamlad förlust -13 081 -17 434 -17 434 -23 284 -25 554

Periodens resultat 3 744 2 351 7 614 5 850 2 270

Summa eget kapital hänförligt till 

moderbolagets aktieägare

102 275 94 682 101 791 76 414 70 564

Innehav utan bestämmande inflytande 1 281 - 1 269 - -

Summa eget kapital 103 557 94 682 103 060 76 414 70 564

Långfristiga skulder 13 317 18 650 6 984 22 317 31 153

Lån 29 002 26 400 20 036 35 556 13 368

Leverantörsskulder 68 170 53 830 52 613 33 570 25 650

Skatteskulder - - - 50 -

Övriga skulder 9 973 11 751 11 864 7 050 3 787

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 76 278 59 983 62 237 45 025 33 703

Summa kortfristiga skulder 183 424 151 964 146 750 121 251 76 508

Summa eget kapital och skulder 300 298 265 296 256 794 219 982 178 225   
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Kassaflödesanalys 
Belopp i KSEK Jan-jun 2011 Jan-jun 2010 2010 2009 2008

Rörelseresultat efter finansiella poster 4 565 3 190 9 651 6 407 1 875

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 13 615 11 401 23 331 19 289 14 994

Övrigt - - - -1 500 -

Kassaflöde från verksamheten 

föreförändring av rörelsekapital 18 180 14 591 32 982 24 196 16 869

Förändringar av rörelsekapital 23 641 12 651 2 236 13 874 20 630

Kassaflöde från den löpande verksamheten 41 821 27 242 35 218 38 070 37 499

Förvärv av dotterbolag - -4 625 -5 766 -3 613 -2 000

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -38 860 -18 392 -20 675 -986 -64 478

Investeringar i maskiner och inventarier -7 413 -6 134 -10 179 -6 186 -3 865

Kassaflöde från investeringsverksamheten -46 274 -29 151 -36 620 -10 785 -70 343

Nyemission - - - - 42 072

Nyemissionskostnader - -182 -324 - -2 789

Förändring lån 15 300 85 -17 946 -13 870 -5 051

Utdelning -3 260 - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 040 -97 -18 270 -13 870 34 232

Periodens kassaflöde 7 588 -2 006 -19 672 13 415 1 388

Likvida medel vid periodens utgång 7 641 27 313 27 313 13 898 12 510

Periodens kassaflöde 7 588 -2 006 -19 672 13 415 1 388

Likvida medel vid periodens utgång 15 229 25 307 7 641 27 313 13 898  
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Nyckeltal 
Jan-jun 2011 Jan-jun 2010 2010 2009 2008

Rörelsemarginal % 3 3 3 4 4

Vinstmarginal % 2 2 3 3 1

Avkastning på totalt kapital % 2 2 5 6 5

Avkastning på eget kapital % 4 3 8 8 5

Skuldsättningsgrad ggr 0,4 0,3 0,2 0,4 0,6

Soliditet % 34 36 40 35 40

Resultat per aktie SEK 0,34 0,23 0,72 0,59 0,28

Eget kapital per aktie SEK 9,53 8,80 9,48 7,73 7,14

Utdelning per aktie SEK 0,3 - - - -

Antal aktier vid periodens slut st 10 866 746 10 753 751 10 866 746 9 888 200 9 888 200

Medeltal anställda st 138 102 117 91 52  
 

 

Definitioner 
 

Rörelsemarginal  

Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen. 

 

Vinstmarginal 

Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. 

 

Avkastning på totalt kapital 

Rörelseresultat + finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning (justerat till 

helårsekvivalent). 

 

Avkastning på eget kapital 

Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital (justerat till helårsekvivalent). 

 

Skuldsättningsgrad 

Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. 

 

Soliditet 

Eget kapital i relation till balansomslutningen. 

 

Resultat per aktie 

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier (justerat till helårsekvivalent). 

 

Eget kapital per aktie 

Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens slut. 

 

Utdelning per aktie 

Utdelning dividerat med antalet aktier för perioden. 
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
Kommentarerna i detta avsnitt avser den finansiella utvecklingen under åren 2008 – 2010 

samt delårsperioden januari – juni 2011. Jämförelsetal inom parentes motsvarar samma 

period föregående år. 

Delårsperioden januari – juni 2011 jämfört med januari – juni 2010 

Intäkter 

AllTeles intäkter under första halvåret 2011 ökade med 71,9 MSEK till 243,1 (171,1) MSEK, 

en ökning med 42 procent jämfört med samma period 2010. Ökningen hänförs i huvudsak till 

förvärvet av kundstocken i Blixtvik vilket genomfördes i mars 2011. Vidare har förvärvet av 

Spinbox AB fått fullt genomslag och bidrar med signifikant tillväxt i förhållande till 

föregående år. Den organiska nettotillväxten från företagskunderna utgjorde därför en 

markant del av ökningen. Under det andra kvartalet redovisades övriga rörelseintäkter 

uppgående till 1,5 MSEK avseende reglering av tilläggsköpeskilling för LandNCall AB.  

Resultat 

AllTeles EBITDA uppgick till 20,4 (16,2) MSEK, en ökning med 26 procent jämfört med 

första halvåret 2010. Bolagets rörelseresultat ökade med 42 procent och uppgick till 6,8 (4,8) 

MSEK. Förbättringen av EBITDA och rörelseresultat berodde på att omsättningsökningen 

relaterat till förvärven översteg kostnadsökningen bland rörelsens direkta kostnader. 

 

Bolagets nettoresultat ökade till 3,8 (2,4) MSEK. Rörelsens kostnader uppgick till 236,3 

(166,4) MSEK. Kostnadsökningen är främst hänförlig till de genomförda förvärven av 

Spinbox AB och Blixtvik. 

Eget kapital och skulder 

Det egna kapitalet uppgick den 30 juni 2011 till 103,6 (94,7) MSEK. Soliditeten uppgick till 

34,5 (35,7) procent. Bolagets balansomslutning uppgick per samma datum till 300,3 (265,3) 

MSEK. 

 

Bolagets tillgängliga likvida medel uppgick den 30 juni 2011 till 50,2 (40,3) MSEK, varav 

outnyttjad checkräkningskredit utgjorde 35,0 (15,0) MSEK. 

 

Bolagets räntebärande låneskuld den 30 juni 2011 uppgick till 42,3 (39,5) MSEK, en 

minskning med 2 procent jämfört med den 30 juni 2010. 

Kassaflöde 

AllTeles kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för första halvåret 2011 till 42,3 

(27,2). Rörelsekapitalförändringar påverkade AllTeles kassaflöde från den löpande 

verksamheten positivt med 23,6 MSEK.  

Investeringar 

AllTele investerade 7,4 (6,1) MSEK under första halvåret i maskiner och inventarier. 

Investeringarna avsedde främst infrastrukturanpassningar för att möta den ökade 

kundtillströmningen. AllTele investerade 38,9 (18,4) MSEK första halvåret 2011 i 

immateriella anläggningstillgångar relaterade till förvärven av rörelse/kundbas från Blixtvik 

och ePhone.  
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Verksamhetsåret 2010 jämfört med 2009 

Intäkter 

Intäkterna för Bolaget uppgick till 372,4 (228,2) MSEK och var en ökning med 114,2 MSEK 

eller 63 procent. Intäktsökningen var ett resultat av nya kundintäkter från under året 

genomförda förvärv samt organisk tillväxt. Den organiska tillväxten skedde främst inom IP-

telefoni- och bredbandstjänster samt fast och mobilt företagsabonnemang. 

Resultat 

AllTeles EBITDA uppgick till 36,2 (28,8) MSEK, en ökning med 26 procent jämfört med 

helåret 2009. Bolagets rörelseresultat ökade med 35 procent och uppgick till 12,8 (9,5) 

MSEK. Förbättringen av EBITDA och rörelseresultat berodde på att omsättningsökningen 

relaterat till förvärven översteg kostnadsökningen bland rörelsens direkta kostnader.  

 

Bolagets nettoresultat ökade med 33 procent till 7,7 (5,8) MSEK, vilket gav ett nettoresultat 

per aktie om 0,72 (0,59) SEK. Rörelsens kostnader uppgick för helåret 2010 till 359,6 (220,2) 

MSEK. Kostnadsökningen beror främst på kostnader som tillkommit genom förvärvet av 

Spinbox AB under andra kvartalet 2010. Rörelsens kostnader belastades med externa 

kostnader av engångskaraktär relaterad till direkta förvärvskostnader om 0,7 MSEK under 

verksamhetsåret 2010 jämfört med externa kostnader av engångskaraktär relaterad till 

börsintroduktionen på NASDAQ OMX Stockholm om 3,5 MSEK under verksamhetsåret 

2009. 

Eget kapital och skulder 

Det egna kapitalet uppgick den 31 december 2010 till 103,1 (76,4) MSEK. Soliditeten 

uppgick till 40 (35) procent. Bolagets balansomslutning uppgick den 31 december 2010 till 

256,8 (220,0) MSEK. Under 2010 genomförde AllTele en apportemission av 865 551 aktier 

till betalning för Spinbox AB och en apportemission av 112 995 aktier i AllTele till betalning 

för LandNCall AB. Säljarna erhåller dessutom teckningsoptioner i AllTele. I det fall att 

LandNCall uppnår ett visst resultat fram till den 30 april 2011, ges Säljarna möjlighet till 

ytterligare 112 995 aktier i AllTele. Värdet av teckningsoptionen har redovisats som en skuld 

om 1,5 MSEK per den 31 december 2010 eftersom de inte har utfärdats. 

 

Bolagets tillgängliga likvida medel uppgick den 31 december 2010 till 32,6 (37,3) MSEK, 

varav outnyttjad checkräkningskredit utgjorde 25,0 (10,0) MSEK. 

 

Bolagets räntebärande låneskuld den 31 december 2010 uppgick till 22,3 (28,6) MSEK, en 

minskning med 22 procent jämfört med den 31 december 2009. Löpande amorteringar och 

avbetalningar av krediter i Bolaget under helåret 2010 uppgick till 25,4 MSEK. En 

existerande bankkredit om 4,5 MSEK ersattes under 2010 av en ny förmånligare tvåårig 

bankkredit om 12 MSEK, samtidigt ökades Bolagets checkräkningskredit från 10,0 MSEK till 

25,0 MSEK. Bolagets checkräkningskredit var outnyttjad per den 31 december 2010. 

Kassaflöde 

Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för helåret 2010 till 35,2 (38,1) 

MSEK. Minskningen under helåret avser främst tillfälliga förändringar av rörelsekapitalet 

delvis relaterade till genomförda förvärv och delvis till ändringar i faktureringsrutiner. 

Investeringar 

AllTele investerade under helåret 2010 10,2 (6,2) MSEK i maskiner och inventarier. 

Investeringarna avser ökad kapacitet och utrustning för lanseringar av nya tjänster. Bolaget 

investerade under helåret 2010 32,5 (28,3) MSEK i immateriella anläggningstillgångar, vilket 
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främst avsåg förvärvet av Spinbox AB (22,5 MSEK), LandNCall AB (4,7 MSEK), Invegio 

AB (2,2 MSEK) samt några mindre poster. 

Verksamhetsåret 2009 jämfört med 2008 

Intäkter 

AllTeles intäkter under 2009 uppgick till 229,7 (169,3) MSEK, en ökning med 36 procent 

jämfört med helåret 2008. Ökningen under 2009 beror främst på helårseffekten av de 

genomförda förvärven under andra halvåret av 2008 samt de förvärv som genomfördes under 

2009. 

 

Övriga intäkter inkluderar 1,5 MSEK relaterade till en justering i förvärvskostnaden 

för dotterbolaget Wasadata Bredband AB. 

Resultat 

AllTeles EBITDA uppgick till 28,8 (22,2) MSEK, en ökning med 30 procent jämfört med 

helåret 2008. Bolagets rörelseresultat ökade med 33 procent och uppgick till 9,5 (7,2) MSEK. 

Förbättringen av EBITDA och rörelseresultat berodde på att omsättningsökningen relaterat 

till förvärven översteg kostnadsökningen bland rörelsens direkta kostnader. 

 

Bolagets nettoresultat ökade till 5,8 (2,3) MSEK, vilket gav ett nettoresultat per aktie om 0,59 

(0,28) SEK. Rörelsens kostnader uppgick till 220,2 (162,2) MSEK. Kostnadsökningen under 

verksamhetsåret 2009 berodde främst på direkta kostnader hänförliga till de genomförda 

förvärven under andra halvåret av 2008, satsningar på kundtjänst och teknik samt Bolagets 

interna TM-verksamhet. Rörelsens kostnader belastades ytterligare med externa kostnader av 

engångskaraktär för börsintroduktionen om 3,5 MSEK. 

Eget kapital och skulder 

Det egna kapitalet uppgick den 31 december 2009 till 76,4 (70,6) MSEK. Soliditeten uppgick 

till 35,0 (40,0) procent. Bolagets balansomslutning uppgick den 31 december 2009 till 220,0 

(178,2) MSEK. 

 

Bolagets tillgängliga likvida medel uppgick den 31 december 2009 till 37,3 (17,9) MSEK, 

varav en outnyttjad checkräkningskredit utgjorde 10,0 (4,0) MSEK. 

 

Bolagets räntebärande låneskuld den 31 december 2009 uppgick till 29,2 (40,5) MSEK, en 

minskning med 28 procent jämfört med den 31 december 2008. Låneskulden amorterades 

med 13,9 MSEK under verksamhetsåret 2009. Kortfristiga skulder ökade per 31 december 

2009 med 44,8 MSEK till 121,3 (76,5) MSEK. Ökningen beror främst på förvärvet av 

Kramnet AllTele AB och förvärvet av MegaPhonekunderna. Vid tillträdet av Kramnet 

AllTele AB betalades 4,5 MSEK av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen, 4,5 

MSEK, avtalades om betalning i lika delar under februari respektive maj 2010. Vid förvärvet 

av kundstocken från MegaPhone betalades köpeskillingen i sin helhet efter verksamhetsårets 

slut, varvid denna bokfördes under kortfristig del av lån i bokslutet. En ytterligare kortfristig 

skuld om 3,5 MSEK togs upp relaterat till avropsavtal för IP-telefoniutrustning. Bolagets 

checkräkningskredit var outnyttjad per den 31 december 2009. 

Kassaflöde 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 38,1 (37,5) MSEK. 

Ökningen under helåret avser främst förändringar av rörelsekapitalet relaterade till 

genomförda förvärv. 
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Investeringar 

Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna ökade under verksamhetsåret 2009 med netto 

15,4 MSEK efter nya investeringar och avskrivningar jämfört med verksamhetsåret 2008, 

varav nettoökningen om 2,2 MSEK avser investeringar i materiella anläggningstillgångar om 

kapacitet och utrustning till nya tjänster. Nettoökningen om 13,9 MSEK under 

verksamhetsåret 2009 avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar som tillkom 

Bolaget via förvärv samt förändring av uppskjuten skattefordran om 0,7 MSEK efter 

prövning av underskottsavdrag. 
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Proformaredovisning 

Per den 30 augusti förvärvade AllTele samtliga aktier i Ventelo med dotterbolag. Från och 

med detta datum ingår Ventelo med dotterbolag i AllTeles koncernredovisning.  

Allmänt om proformaredovisning 

I syfte att visa ett hypotetiskt historiskt resultat för AllTele efter ett förvärv av samtliga aktier 

i Ventelo Sverige AB som om förvärvet genomförts per den 1 januari 2011 har en oreviderad 

proformaresultaträkning för perioden 1 januari – 30 juni 2011 upprättats. En oreviderad 

proformabalansräkning har upprättats i syfte att visa den hypotetiska finansiella ställningen 

som om förvärvet skett per den 30 juni 2011. 

 

AllTele presenterar oreviderade proformaräkenskaper enbart för illustrativa ändamål. 

Proformaredovisningen är till sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjänar 

således inte till att beskriva AllTeles faktiska resultat eller finansiella ställning. De 

oreviderade proformaräkenskaperna skall inte ses som en indikation på det verkliga resultatet 

eller den verkliga finansiella ställning som skulle ha gällt om förvärvet av AllTele skett vid 

ovan nämnda datum och skall heller inte anses indikera vilka framtida resultat AllTele 

kommer att generera eller dess finansiella ställning i framtiden. 

 

I not 12 redogörs för den preliminära förvärvsanalys som upprättats. Eftersom förvärvet 

genomfördes den 30 augusti 2011 är förvärvsanalysen preliminär. Arbete pågår och gjorda 

antaganden kan komma att förändras. 

Principer och antaganden 

Proformaredovisningen har upprättats med utgångspunkt från AllTeles delårsrapport för 

perioden 1 januari 2011 – 30 juni 2011. Delårsrapporten avseende AllTele är ej reviderad av 

Bolagets revisor. Redovisningshandlingar för motsvarande period för Ventelo utgår från 

Ventelos interna bokslut per 30 juni 2011 och är inte heller dessa reviderade. De oreviderade 

konsoliderade proformaräkenskaperna skall läsas tillsammans med AllTeles samt Ventelos 

historiska finansiella rapporter och noter. De oreviderade proformaräkenskaperna har baserats 

på de redovisningsprinciper, International Financial Reporting Standards (IFRS), som 

tillämpas av AllTele. 

 

Proformaräkenskaperna har upprättats utifrån nedanstående principer och antaganden: 

 

 Proforma resultaträkningen för perioden 1 januari – 30 juni 2011 har upprättats som 

om AllTele förvärvat 100 procent av aktierna i Ventelo per den 1 januari 2011. 

 Proforma balansräkningen per den 30 juni 2011 har upprättats som om AllTele 

förvärvat 100 procent av aktierna i Ventelo per den 30 juni 2011. 

 

Den preliminära förvärvsanalysen och proformaredovisningen i övrigt bygger på följande 

principer och antaganden, se även notförklaringar i anslutning till proforma resultat- och 

balansräkning: 

 

 Att AllTele har förvärvat samtliga aktier i Ventelo Sverige AB den 1 januari 2011 

respektive den 30 juni 2011, mot en likvid om 1 500 000 aktier i AllTele samt en 

säljarrevers om nominellt 40 MSEK som i samband med tillträdet kvittades till 

konvertibla skuldebrev i AllTele motsvarande samma belopp. De konvertibla 

skuldebreven har en löptid på två år och ger Säljarna rätt att teckna 1 000 000 aktier 

till en konverteringskurs på 40 SEK. Vid full konvertering av de konvertibla 

skuldebreven innehar Säljarna totalt 2 500 000 aktier i AllTele. 



 45 

 

 Förvärvspriset är beräknat med utgångspunkt från AllTeles börskurs per 

transaktionsdagen. Stängningskursen för AllTeles aktie på Stockholmsbörsen den 30 

augusti 2011 var (28,90 SEK). Den sammanlagda anskaffningskostnaden för 

förvärvet av aktier uppgår till 83,3 MSEK. Transaktionskostnader har inte beaktats. 

 

 Goodwill blir enligt IFRS 3 inte föremål för avskrivning. Istället kommer det 

redovisade goodwillvärdet minst en gång per år bli föremål för en prövning om 

nedskrivningsbehov föreligger.  

 

 De oreviderade proformaräkenskaperna tar ej hänsyn till några eventuella kostnader 

för omstrukturering och inte heller till möjliga kostnadsbesparingar eller andra 

synergieffekter som kan uppkomma till följd av förvärvet. 

 

Det bör noteras att avrundning kan medföra att vissa tabeller inte summerar. 

 

Resultaträkning proforma 1 januari – 30 juni 2011 
Not AllTele Ventelo Koncernen

Belopp i KSEK (IFRS) (ÅRL) (IFRS)

Rörelsens intäkter 1 243 078 259 522 0 0 502 599

Ackordsvinst 0 143 175 0 0 143 175

Rörelsens kostnader 2 -222 709 -320 026 44 715 0 -498 020

Avskrivningar 3 -13 615 -17 971 0 -2 000 -33 586

Rörelseresultat 6 753 64 700 44 715 -2 000 114 168

Finansiella poster 4 -2 188 -2 301 0 -1 935 -6 424

Resultat efter finansiella poster 4 565 62 399 44 715 -3 935 107 744

Skatt 5 -808 0 0 1 035 227

Periodens resultat 3 757 62 399 44 715 -2 900 107 971

IFRS-

justeringar

Proforma-

justeringar
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Balansräkning proforma 30 juni 2011 
Belopp i KSEK Not AllTele Ventelo Koncernen

(IFRS) (ÅRL) (IFRS)

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar 6 167 867 101 066 0 16 800 285 733

Goodwill 7 38 131 0 0 6 819 44 950

Uppskjuten skattefordran 2 274 0 0 0 2 274

Summa anläggningstillgångar 208 272 101 066 0 23 619 332 957

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 32 014 44 752 0 0 76 766

Övriga omsättningstillgångar 7 844 3 087 0 0 10 931

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 36 939 148 664 0 0 185 603

Likvida medel 15 229 7 114 0 0 22 343

Summa omsättningstillgångar 92 026 203 617 0 0 295 643

Summa tillgångar 300 298 304 683 0 23 619 628 600

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 8 102 276 44 948 0 2 944 150 168

Innehav utan bestämmande inflytande 1 281 0 0 0 1 281

Summa eget kapital 103 557 44 948 0 2 944 151 449

Långfristiga skulder 9 13 317 0 0 35 458 48 775

Kortfristiga skulder 10 38 976 102 981 0 -45 000 96 957

Leverantörsskulder 68 170 103 322 0 0 171 492

Skatteskulder 11 - - 0 10 520 10 520

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 76 278 53 432 0 19 697 149 407

Summa skulder 196 741 259 735 0 20 675 477 151

Summa eget kapital och skulder 300 298 304 683 0 23 619 628 600

IFRS-

justeringar

Proforma-

justeringar
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Redovisningsprinciper 

 

AllTeles koncernredovisning för perioden januari-juni 2011 har upprättats i enlighet med 

International Financial Reporting Standards (IFRS). Ventelos redovisning för perioden har 

januari-juni 2011 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. AllTele har i sin 

preliminära analys över Ventelos räkenskaper endast identifierat en IFRS justering som får 

effekt på resultaträkningen proforma, vilken avser försäljningsprovision som i AllTeles 

redovisning skulle ha kostnadsförts redan 2010. 

Noter till proformaredovisningen 

 

1. Rörelsens intäkter 

I rörelsens intäkter för Ventelo ingår en övrig rörelseintäkt om 143,2 MSEK avseende 

rekonstruktionsvinst. 

 

2. IFRS-justering 

Rättelse av redovisning av försäljningsprovision som i AllTeles redovisning skulle ha 

kostnadsförts 2010. 

 

3. Avskrivning materiella och immateriella anläggningstillgångar 

Proformajusteringen avser avskrivning på identifierade immateriella tillgångar enligt 

preliminär förvärvsanalys avseende Ventelo. Nyttjandeperioden har bedömts uppgå 

till 10 år. 

 

4. Finansiella poster 

Förvärvet av Ventelo finansieras dels genom betalning med egna aktier och dels 

genom konvertibelt skuldebrev om nominellt 40 MSEK. Konvertibellånet löper med 

en ränta om 4 procent på det nominella beloppet. Enligt IFRS delas konvertibeln upp 

i ett skuldbelopp samt en konverteringsrätt varvid den senare redovisas inom eget 

kapital. En marknadsmässig ränta på lånet har bedömts vara 9,7 procent. I proforma 

resultaträkningen har en räntekostnad beräknats utifrån denna marknadsränta. 

 

5. Skatt 

Proformajusteringen avser upplösning av uppskjuten skatt avseende avskrivning på 

identifierade immateriella anläggningstillgångar enligt preliminär förvärvsanalys 

samt skatteeffekt på räntekostnader. Ingen skatt har beräknats för Ventelo för 

perioden, då rekonstruktionsvinsten ej är skattepliktig och det skattemässiga resultatet 

för perioden därav är negativt. 

 

6. Anläggningstillgångar 

Proformajusteringen avser en nedjustering av immateriella tillgångar avseende 

utvecklad mjukvara i Ventelo och en nedjustering av finansiell anläggningstillgång i 

Ventelo samt en justering till verkligt värde på immateriella anläggningstillgångar 

enligt preliminär förvärvsanalys. De preliminärt identifierade immateriella 

anläggningstillgångarna består till största delen av kundbaser om 40 MSEK. Den 

bedömda nyttjandeperioden uppgår till 10 år. 

 

7. Goodwill 

Proformajusteringen avser goodwill om 6,8 MSEK enligt preliminär förvärvsanalys.  

 



 48 

 

8. Eget kapital 

Förvärvet av Ventelo delfinansierades genom betalning med egna aktier. Värdet av de 

emitterade aktierna baseras på en aktiekurs om 28,90 SEK, vilket sammanlagt 

motsvarar 43,4 MSEK. Ventelo konverterade under juli månad ett lån från aktieägare 

om 43,5 MSEK till eget kapital. Proformajusteringen avser mellanskillnaden av 

värdet av de emitterade aktierna i samband med förvärvet, kvittningsemissionen i 

Ventelo i juli, eget kapitaldelen av konvertibellånet samt det redovisade egna 

kapitalet i Ventelo. Se nedan avstämning av eget kapital 

 
Eget kapital i AllTele per 30 juni 2011 103 557

Apportemission i AllTele 43 350

Konverteringsrätt (Eget kapital del av konvertibellån) 4 542

Eget kapital Proforma per 30 juni 151 449  
 

9. Långfristiga skulder 

Proformajusteringen avser konvertibellånet om 40 MSEK i samband med förvärvet. 

Posten är justerad för optionsvärdet i konverteringsrätten, vilken uppgår till 4,5 

MSEK. 

 

10. Kortfristiga skulder 

Proformajusteringen avser aktieägarlån i Ventelo som till största delen konverterades 

till eget kapital i juli 2011. 

 

11. Uppskjuten skatteskuld 

Proformajusteringen avser uppskjuten skatt på preliminärt identifierade immateriella 

anläggningstillgångar. Skattesatsen är 26,3 procent.  

 

12. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Proformajusteringen avser bedömt resultat för perioden juli och augusti 2011 i 

Ventelo inkluderande avsättningar för diverse tvister och kontrakt. 

 



 49 

 

Preliminär förvärvsanalys 

Nedan redogörs för den preliminära förvärvsanalys som upprättats. Eftersom 

förvärvet genomfördes den 30 augusti 2011 är förvärvsanalysen preliminär. 

Utredning pågår och gjorda antaganden kan komma att ändras. 

 
FÖRVÄRVADE IDENTIFIERBARA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Belopp i KSEK Verkligt

värde

Immateriella anläggningstillgångar 11 925

Inventarier och verktyg 56 125

Finansiella anläggningstillgångar 9 817

Rörelsetillgångar 203 617

Rörelseskulder -234 432

Summa tillgångar/-skulder 47 051

VÄRDE ATT FÖRDELA TILL IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Belopp i KSEK

Verkligt värde på emmiterade aktier 43 350

Verkligt värde på konvertibel lån 40 000

Sammanlagd köpeskilling 83 350

Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar -47 051

Värde att fördela 36 299

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Belopp i KSEK Bokfört Verkligt Uppskjuten Verkligt

värde värde skatt värde

Kundbas 0 40 000 -10 520 29 480

Goodwill 0 6 819 0 6 819

Förvärvade nettotillgångar 0 46 819 -10 520 36 299  
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Revisors rapport avseende proformaredovisning 

Till styrelsen i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) organisationsnummer 

556626-2407. 

Vi har granskat den proformaredovisning som framgår på sidorna 43-48 i AllTele Allmänna 

Svenska Telefonaktiebolagets prospekt daterat den 20 september 2011. 

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur förvärvet av 

Ventelo Sverige AB skulle ha kunnat påverka koncernbalansräkningen för AllTele Allmänna 

Svenska Telefonaktiebolaget per den 30 juni 2011, och koncernresultaträkningen för AllTele 

Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget för perioden 1 januari 2011 till och med 30 juni 2011.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i 

prospektförordningen 809/2004/EG. 

Revisorns ansvar  

Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II p. 7 i prospektförordningen 

809/2004/EG. Vi har ingen skyldighet att lämna något annat uttalande om 

proformaredovisningen eller någon av dess beståndsdelar. Vi tar inte något ansvar för sådan 

finansiell information som använts i sammanställningen av proformaredovisningen utöver det 

ansvar som vi har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell information som vi 

lämnat tidigare. 

Utfört arbete  

Vi har utfört vårt arbete i enlighet med Fars rekommendation RevR 5 Granskning av 

prospekt. Vårt arbete, vilket inte innefattade en oberoende granskning av underliggande 

finansiell information, har huvudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella 

informationen med källdokumentation, bedöma underlag till proformajusteringarna och 

diskutera proformaredovisningen med företagsledningen. 

Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar vi bedömt 

nödvändiga för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att 

proformaredovisningen har sammanställts enligt de grunder som anges på sidorna 43-48 och 

att dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget. 

Uttalande  

Vi anser att proformaredovisningen har sammanställts på ett korrekt sätt enligt de grunder 

som anges på sidorna 43-48 och att dessa grunder överensstämmer med de 

redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget. 

Stockholm den 20 september 2011 

Ernst & Young AB 

Per Hedström  

Auktoriserad revisor
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Eget kapital, skulder och annan finansiell information 

Eget kapital och skulder 

Det egna kapitalet i AllTele uppgick per 30 juni 2011 till 103,6 MSEK. Bolaget hade vid 

samma tidpunkt kortfristiga räntebärande skulder om 29,0 MSEK samt långfristiga 

räntebärande skulder om 13,3 MSEK. 

 

I nedanstående tabell redovisas AllTeles kapitalisering per 30 juni 2011. Med kortfristiga 

skulder avses skulder som förfaller inom ett år. Ställd säkerhet för kortfristiga och långfristiga 

skulder utgörs av företagshypotek om 65,5 MSEK. 

 

Eget kapital och skulder 

 
Belopp i KSEK 30 juni 2011

Kortfristiga räntebärande skulder

Mot garanti eller borgen -

Mot säkerhet
1

25 333,3

Utan garanti/borgen eller säkerhet 3 668,9

Summa räntebärande kortfristiga skulder 29 002,2

Långfristiga räntebärande skulder

Mot garanti eller borgen -

Mot säkerhet
1

13 316,8

Utan garanti/borgen eller säkerhet -

Summa räntebärande långfristiga skulder 13 316,8

Eget kapital

Aktiekapital 2 172,3

Övrigt tillskjutet kapital 109 439,4

Andra reserver -

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -9 335,8

Minoritetsintressen 1 281,4

Summa eget kapital 103 557,3

1) Ställd säkerhet för kortfristiga och långfristiga räntebärande skulder 

utgörs av företagshypotek om 65,5 MSEK.
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Nettoskuld 

Nettoskuldsättningen (omfattande räntebärande fordringar och skulder) uppgick per 30 juni 

2011 till 27,1 MSEK, varav likvida tillgångar representerade 15,2 MSEK. De räntebärande 

skulderna utgjordes av lån från Proventus Capital AB och Swedbank AB (publ) samt en 

checkräkningskredit om 35 MSEK från Swedbank AB (publ). Vid offentliggörandet av detta 

Prospekt hade Bolaget inget ytterligare lånebehov. 

 

I följande tabell redovisas AllTeles nettoskuld per 30 juni 2011. 

 

Nettoskuld 
Belopp i KSEK 30 juni 2011

A. Kassa 15 228,6

B. Andra likvida medel -

C. Lätt realiserbara värdepapper -

D. Likviditet (A+B+C) 15 228,6

E. Kortfristiga räntebärande fordringar -

F. Kortfristiga finansiella skulder 3 668,9

G. Kortfristig del av långfristiga skulder 25 333,3

H. Andra kortfristiga räntebärande skulder -

I. Kortfristiga räntebärande skulder (F+G+H) 29 002,2

J. Netto kortfristig skuldsättning (I - E - D) 13 773,7

K. Långfristiga finansiella skulder 13 316,8

L. Emitterade obligationer -

M. Andra långfristiga räntebärande skulder -

N. Långfristig skuldsättning (K+L+M) 13 316,8

O. Finansiell nettoskuld (J+N) 27 090,5   

Rörelsekapital 

AllTele bedömer att Bolagets befintliga rörelsekapital är tillräckligt för rörelsekapitalbehovet 

under den närmaste 12-månadersperioden. Bolaget har per den 30 juni 2011 en outnyttjad 

checkräkningskredit från Swedbank AB (publ) uppgående till 35 MSEK samt förfogar över 

likvida medel om 15,2 MSEK. 

Investeringar 

Under 2008 investerade AllTele 3,9 MSEK i maskiner och inventarier samt 70,8 MSEK i 

immateriella anläggningstillgångar. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 

inkluderar förvärv av Vattenfalls och Phoneras kundstockar samt ytterligare tre mindre 

förvärv. 

 

Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna ökade under verksamhetsåret 2009 med netto 

15,4 MSEK efter nya investeringar och avskrivningar, varav 2,2 MSEK avser investeringar i 

materiella anläggningstillgångar för kapacitet och utrustning till nya tjänster. Nettoökningen 

om 13,9 MSEK avsåg investeringar i immateriella anläggningstillgångar som tillkom Bolaget 

via förvärv samt förändring av uppskjuten skattefordran om 0,7 MSEK efter prövning av 

underskottsavdrag. 
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AllTele investerade under helåret 2010 10,2 MSEK i maskiner och inventarier. 

Investeringarna avsåg ökad kapacitet och utrustning för lansering av nya tjänster. Bolaget 

investerade under helåret 2010 32,5 MSEK i immateriella anläggningstillgångar, vilket främst 

avsåg förvärven av Spinbox AB (22,5 MSEK), LandNCall AB (4,7 MSEK), Invegio AB (2,2 

MSEK) samt några mindre poster. 

 

Under första halvåret 2011 investerade Bolaget 7,4 (6,1) MSEK i maskiner och inventarier. 

Investeringarna avsåg främst infrastrukturanpassningar för att möta den ökade 

kundtillströmningen. Bolaget investerade 38,9 (18,4) MSEK under första halvåret 2011 i 

immateriella anläggningstillgångar med förvärven av kunder från Bredbandsbolaget, ePhone 

och Blixtvik. 

Pågående och framtida investeringar 

Bolaget har förvärvat Canal Digitals svenska IPTV-kundstock samt teknikplattform. Affären 

genomförs i två steg genom att COM HEM förvärvar bolaget Canal Digital Kabel-TV AB 

och därefter överlåter IPTV-verksamheten till AllTele. Affären är villkorad av godkännande 

från Konkurrensverket och finansieras genom förvärvskredit hos bank och köpeskillingen 

uppgår till cirka 11 MSEK. 

 

Utöver förvärvet av Canal Digitals IPTV-verksamhet via Com Hem har inga ytterligare 

betydande investeringar beslutats och inga åtaganden om framtida investeringar har gjorts. 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Per 30 juni 2011 uppgick AllTeles immateriella anläggningstillgångar till 188,1 MSEK, varav 

38,1 MSEK avser goodwill relaterat till tidigare förvärv och 150,0 MSEK är hänförliga till 

övriga immateriella rättigheter som främst avser kundbaser från tidigare genomförda förvärv. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar uppgick per 30 juni 2011 till 17,9 MSEK. Dessa består 

främst av investeringar i telenät om 7,8 MSEK. 

Tendenser 

Bolaget har en tydligt uttalad strategi om fortsatt expansion via förvärv. Av speciellt intresse 

är kundstockar där AllTeles kompetens och produkterbjudande kan leda till korsförsäljning av 

antingen telefoni- eller bredbandstjänster. Vidare förväntar sig Bolaget att den organiska 

tillväxten inom främst privatkundssegmentet ökar under räkenskapsåret i och med 

genomförda satsningar på marknads- och försäljningsorganisation. 

 

Under första kvartalet 2011 genomförde Bolaget en genomgripande omstrukturering av 

personal och verksamhet inom Blixtvik, men även en konsolidering av befintlig organisation. 

 

På grund av genomförda förvärv under 2011 belastas resultatet för respektive kvartal med 

kostnader av engångskaraktär för omstrukturering och personalneddragningar. 

 

AllTele har noterat att konkurrenssituationen har förändrats i takt med att aktörer i 

kommunikations- och mediabranschen flyttat ut sina respektive verksamheter till så kallade 

momsskatteparadis inom EU. Bolaget anser att detta orsakar en snedvridning av 

konkurrenssituationen i de svenska stadsnäten som i de flesta fall är bidragsbyggda. 

Anledningen är att sådana aktörer kan förbättra sina marginaler genom skatteplanering 

jämfört med bolag såsom AllTele som även fortsättningsvis avser driva sina respektive 

verksamheter från Sverige. 
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AllTele känner inte till några andra tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller 

andra krav, åtagande eller händelser som skulle komma att ha en väsentlig inverkan på 

Bolagets affärsutsikter utöver vad som anges i avsnittet Riskfaktorer i föreliggande Prospekt. 

Övrig information 

Sedan offentliggörandet av Bolagets räkenskaper avseende räkenskapsåret 2010 har inga 

väsentliga negativa förändringar ägt rum i Bolagets framtidsutsikter. 

 

Sedan utgången av andra kvartalet 2011 till och med offentliggörandet av detta Prospekt har 

ingen väsentlig förändring inträffat avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på 

marknaden. 

 

AllTele känner inte till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller 

andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkar eller väsentligt skulle 

kunna påverka Bolagets verksamhet, utöver vad som anges under avsnittet Riskfaktorer. 
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Aktien, aktiekapital och ägarstruktur 

Information om de värdepapper som upptas till handel 

AllTele är ett avstämningsbolag och dess aktier har emitterats enligt svensk lag. Bolagets 

aktiebok förs av Euroclear Sweden med adress Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 

Stockholm och dess aktier finns registrerade med ISIN-kod SE0001625534. Aktieägarna 

erhåller inte några fysiska aktiebrev utan samtliga transaktioner med aktierna sker på 

elektronisk väg genom behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.  

 

Extra bolagsstämman den 30 augusti 2011 beslutade att öka Bolagets aktiekapital med högst 

300 000,00 SEK genom en nyemission av högst 1 500 000 aktier i Bolaget. De nyemitterade 

aktierna har tecknats av Ventelo Sverige Holding AB, Jean-Pierre Vandromme, Pemberton 

Holdings Limited och Engebret O. Fekene. Aktierna har tecknats och betalats den 30 augusti 

2011 genom att aktietecknarna har tillskjutit apportegendom till Bolaget, innefattande 

samtliga aktier i Ventelo. 

 

De nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med den första 

avstämningsdag som infaller efter registrering av aktierna hos Euroclear Sweden. De 

nyemitterade aktierna förväntas att tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm Small 

Cap, vilket är samma handelsplats som de redan utgivna aktierna i AllTele är upptagna till 

handel på. Aktierna beräknas att tas upp till handel omkring den 23 september 2011. 

Aktien och aktiekapital 

Enligt AllTeles bolagsordning skall aktiekapitalet vara lägst 1 000 000 SEK och högst 

4 000 000 SEK. Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000. Aktiekapitalet 

i AllTele uppgick före föreliggande riktade nyemission till 2 173 349,2 SEK, fördelat på 

10 866 746 aktier med ett kvotvärde om 0,20 SEK. Den aktuella emissionen medförde att 

ytterligare 1 500 000 aktier emitterades, vilket motsvarade en total utspädning om cirka 12,1 

procent av Bolagets kapital och röster. 

 

Det nuvarande aktiekapitalet i AllTele uppgår till 2 473 349,2 SEK, fördelat på 12 366 746 

aktier med ett kvotvärde om 0,20 SEK. Vid fullt utnyttjande av de konvertibla skuldebreven 

kan Bolagets aktiekapital öka med högst 200 000 SEK. 

 

Bolaget har endast ett aktieslag och aktierna kontoförs i avstämningsregister av Euroclear 

Sweden. Aktierna har utgivits i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i 

svenska kronor (SEK). Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och 

resultat och har lika röstvärde. Vid en eventuell likvidation har aktieägare rätt till andel av 

överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Förändring av 

aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordning i enlighet med gällande 

lagstiftning. Aktieägarna har företrädesrätt vid teckning av nya aktier i förhållande till det 

antal aktier de äger, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen efter bolagsstämmans 

bemyndigande, beslutar om apportemission eller nyemission med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt eller detta följer av villkor som meddelats vid en tidigare emission av 

teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev. 

 

AllTeles aktie är inte föremål för bestämmelser om inlösen eller konvertering och aktierna är 

fritt överlåtbara. AllTele-aktien är ej, och har inte heller varit, föremål för erbjudande som 

lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej varit 

föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. 
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Aktiekapitalets utveckling 

År Transaktion

Förändring i 

antal aktier

Totalt antal 

aktier

Förändring i 

aktiekapital, 

SEK

Totalt  aktie-

kapital, SEK

Kvotvärd

e, SEK

2002 Bolagsbildning 100 000 100 000 100 000 100 000,0 1,0

2003 Nyemission 400 000 500 000 400 000 500 000,0 1,0

2004 Nyemission 80 000 580 000 80 000 580 000,0 1,0

2005 Nyemission 20 000 600 000 20 000 600 000,0 1,0

2005 Split 5:1 2 400 000 3 000 000 480 000 1 080 000,0 0,2

2005 Nyemission 500 000 3 500 000 100 000 1 180 000,0 0,2

2006 Nyemission 80 400 3 580 400 16 080 1 196 080,0 0,2

2006 Nyemission 192 000 3 772 400 38 400 1 234 480,0 0,2

2006 Nyemission 1 000 000 4 772 400 200 000 1 434 480,0 0,2

2007 Nyemission 500 000 5 272 400 100 000 1 534 480,0 0,2

2007 Nyemission 250 000 5 522 400 50 000 1 584 480,0 0,2

2008 Nyemission 1 840 800 7 363 200 368 160 1 952 640,0 0,2

2008 Apportemission 1 000 000 8 363 200 200 000 2 152 640,0 0,2

2008 Riktad nyemission 1 525 000 9 888 200 305 000 2 457 640,0 0,2

2010 Apportemission 865 551 10 753 751 173 110 2 630 750,2 0,2

2010 Apportemission 112 995 10 866 746 22 599 2 653 349,2 0,2

2011 Föreliggande 

apportemission

1 500 000 12 366 746 300 000 2 953 349,2 0,2

 

Ägarstruktur 

Per den 30 juni 2011, med hänsyn tagen till föreliggande riktade nyemission i samband med 

förvärvet av Ventelo samt andra kända förändringar, var AllTeles tre största aktieägare Mark 

Hauschildt, Ola Norberg och E. Öhman J:or fonder som innehade 20,8 procent, respektive 8,6 

procent och 8,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Bolaget hade 1 348 

aktieägare per den 30 juni 2011. Nedanstående tabell visar de tio största aktieägarna per den 

30 juni 2011 inberäknat föreliggande riktade nyemission samt andra kända förändringar. 

 

Aktieägare Antal aktier

Procentandel 

kapital/röster

Hauschildt Mark 2 574 947 20,8%

Norberg, Ola (privat och via bolag) 1 066 912 8,6%

E. Öhman J:or fonder 1 027 366 8,3%

Pemberton Holdings limited 665 188 5,4%

Nygren, Thomas (privat och via bolag) 513 804 4,2%

Strömberg, Johan (privat och via bolag) 491 500 4,0%

Avanza Pension Försäkring AB 438 157 3,5%

Fekene, Engelbret O. 415 743 3,4%

Vandromme, Jean-Pierre 415 743 3,4%

Bellgran, Peter 400 533 3,2%

Totalt, tio största aktieägarna 8 009 893 64,8%

Totalt, övriga ägare 4 356 853 35,2%

Totalt, alla ägare 12 366 746 100,0%  
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AllTele-aktien 

Bolagets aktie (ISIN-kod SE0001625534) är sedan den 15 juni 2009 noterad på NASDAQ 

OMX Stockholm Small Cap (kortnamn: ATEL). Diagrammet nedan visar kursutvecklingen 

under perioden 1 januari 2010 – 29 juli 2011. Sista betalkurs för aktien den 29 juli 2011 var 

29,4 SEK. Det totala börsvärdet per den 29 juli 2011 beräknat utifrån sista betalkursen var 

cirka 319 MSEK. 
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Incitamentsprogram 

Det finns i dagsläget inga utestående incitamentsprogram till verkställande direktören, 

ledande befattningshavare eller övrig personal. 

Konvertibla skuldebrev 

Bolaget har konvertibla skuldebrev utestående om ett totalt nominellt belopp om 40 MSEK. 

Dessa konvertibla skuldebrev utgjorde en del av köpeskillingen vid Förvärvet och förfaller till 

betalning den 15 september 2013. Lånet löper med en årlig ränta om 4 procent. Utbyte av 

konvertibla skuldebrev kan ske till en konverteringskurs om 40 SEK per aktie, vilket 

motsvarar de konvertibla skuldebrevens nominella belopp, till och med den 1 september 

2013. Bolaget äger rätt (dock ingen skyldighet) att konvertera ränta avseende det konvertibla 

lånet till aktier till en konverteringskurs motsvarande 40 SEK per aktie. 

 

Maximal utspädningseffekt vid fullt utnyttjande av dessa utestående konvertibla skuldebrev 

uppgår till cirka 7,5 procent av kapitalet och rösterna, baserat på befintliga (12 366 746) 

aktier. 

Bemyndigande 

Vid årsstämman den 27 maj 2011 beslutades om att bemyndiga styrelsen att före 

nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av 

aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier mot kontant 

betalning eller betalning genom apport eller kvittning. 
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Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan utspädningseffekten för nu befintliga aktieägare 

bli högst cirka 7,5 procent baserat på befintliga (12 366 746) aktier. Vid utnyttjandet av 

bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet, styrelsen äger dock rätt 

att besluta om viss rabatt. Bemyndigandet får utnyttjas för inhämtande av riskvilligt kapital 

samt för betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser. 

Utdelningspolicy 

Bolagets styrelse har antagit en utdelningspolicy för Bolaget. AllTele bör kunna dela ut 

mellan 40 och 60 procent av nettoresultatet efter skatt. De årliga besluten om utdelning skall 

dock beakta genomförandet av Bolagets strategi, Bolagets finansiella ställning samt övriga 

ekonomiska mål och eventuella lånevillkor.  

 

Bolagets låneavtal med Proventus Capital AB innebär begränsningar att lämna utdelning om 

resultat före avskrivningar för föregående räkenskapsår understiger 50 MSEK. Avtalet 

stipulerar även att maximalt 50 procent av vinsten kan delas ut till aktieägarna. Årsstämman 

2011 beslutade att Bolaget skulle lämna en utdelning om 3 260 024 SEK motsvarande 0,30 

SEK per aktie. 

 

Beslut om eventuell utdelning fattas av bolagsstämman. Rätt till utdelning tillfaller den som 

vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad som ägare i den av Euroclear 

Sweden förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår 

aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom 

regler om preskription. Vid händelse av preskription tillfaller beloppet Bolaget. Inga särskilda 

regler, restriktioner eller förfaranden avseende utdelning föreligger för aktieägare som är 

bosatta utanför Sverige. 

Aktieägaravtal 

I samband med AllTeles förvärv av Ventelo har Jean-Pierre Vandromme, Pemberton 

Holdings Limited, Engebret O. Fekene, Ola Norberg, Peter Bellgran och Thomas Nygren 

ingått ett sidoavtal, vilket i huvudsak innebär att parterna ska samarbeta vid tillsättning av 

styrelseledamöter genom att Jean-Pierre Vandromme, Pemberton Holdings Limited och 

Engebret O. Fekene ska verka för att sådan styrelse och styrelseordförande som Ola Norberg, 

Peter Bellgran och Thomas Nygren föreslår ska bli vald. Vidare innebär avtalet att Ola 

Norberg, Peter Bellgran och Thomas Nygren ska verka för att styrelseledamot som nomineras 

av Jean-Pierre Vandromme, Pemberton Holdings Limited och Engebret O. Fekene ska bli 

styrelseledamot. 

  

Sidoavtalet innehåller också bestämmelser som medför att då någon av parterna önskar sälja 

aktier till utomstående så ska övriga parter ges möjlighet att förvärva aktierna istället. I det 

fall någon av parterna får erbjudande om att sälja mer än hälften av sina aktier så ska den 

parten som erhållit erbjudandet tillse att övriga parter ges möjlighet att säja sina aktier pro 

rata i förhållande till respektive parts aktieinnehav på samma villkor.  

 

I det fall någon av Vandromme, Pemberton Holdings Limited eller Engebret O. Fekene får 

erbjudande att köpa aktier från annan stor aktieägare så ska den som erbjudandet riktar sig till 

tillse att Ola Norberg, Peter Bellgran och Thomas Nygren erbjuds att köpa minst 30 procent 

av de erbjudna aktierna på samma villkor. 

 

Jean-Pierre Vandromme, Pemberton Holdings Limited och Engebret O. Fekene har vidare i 

sidoavtalet förbundit sig att inte sälja aktierna på en reglerad marknad inom en period om två 

år. Försäljning utanför en reglerad marknad får ske med totalt 500 000 aktier inom 12 

månader, och totalt 1 000 000 aktier inom 18 månader, från det datum då AllTeles förvärv av 
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Ventelo fullbordades. Denna så kallade lock-up upphör efter 18 månader ifrån AllTeles 

förvärv av Ventelo. 

 

Utöver vad som anges ovan föreligger, såvitt styrelsen känner till, inget aktieägaravtal eller 

andra överenskommelser mellan några aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över 

Bolaget eller som skulle kunna komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras. 

Åtagande om överlåtelsebegränsning 

Utöver vad som anges ovan omfattas, såvitt styrelsen känner till, inte någon av aktieägarna i 

AllTele av några åtaganden som inskränker rätten att sälja, överlåta, pantsätta eller på annat 

sätt förfoga över deras respektive aktier i AllTele. 
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 
Nedan följer en kort beskrivning av styrelseledamöter, ledande befattningshavare och 

revisorer i AllTele. I sammanfattningen avseende tidigare uppdrag har inte uppdrag eller 

delägarskap som avslutats för mer än fem år sedan inkluderats. Angivet antal innehavda aktier 

inkluderar aktieinnehav via bolag och närstående. 

Styrelse 

Thomas Nygren, styrelseordförande sedan starten 2002 

Född: 1962 

Utbildning: Jur. kand. 

Andra uppdrag: Thomas Nygren är advokat och delägare på Hamilton Advokatbyrå 

Kommanditbolag, styrelseordförande i Hamilton Sverige AB, H-ton Advokatbyrå Holding 

AB och ANS Intressenter AB samt styrelseledamot i Caranth Trading AB, Caranth Holding 

AB, Cryptzone Group AB och N3 Advokatbyrå AB, Lynhill Trading AB. Thomas Nygren är 

suppleant i MD Advokatbyrå, Peter Kullgren Advokatbyrå AB och Johan Linder 

Advokatbyrå AB. Thomas Nygren är verkställande direktör i Hamilton Advokatbyrå Holding 

AB, Hamilton Advokatbyrå AB och Hamilton Advokat Resurs AB. 

Tidigare uppdrag: Thomas Nygren har varit styrelseordförande i AppGate Network Security 

AB, Hamilton Advokatbyrå Stockholm Holding AB och Hamilton Advokat Resurs AB, samt 

styrelseledamot och styrelseordförande i Koneo AB och styrelsesuppleant i Säters 

Advokatbyrå AB. 

Övrigt: Delgivningsbar person i Silicon Media Group Ltd, England filial Sverige samt 

Application Consulting Sweden Holding AB. 

Antal aktier i AllTele: 513 804 aktier 

 

Björn Fernström, styrelseledamot sedan 2011 

Utbildning: Civilekonom 

Född: 1950 

Andra uppdrag: Björn Fernström är styrelseledamot i Sjö Sandström Sweden AB, A-Com 

AB, Aktiebolaget för varubelåning, Pantbanken Skanstull AB, Pantauktioner Sverige AB, BO 

Excellent AB, Burgundy AB, DE Capital Growth Fund AB, Case Asset Management AB och 

styrelsesuppleant i Kentwise AB. 

Tidigare uppdrag: Björn Fernström har varit styrelseledamot i HQ AB under perioden 28 

september 2010 – 17 juni 2011 och Kopy Goldfields AB (publ). 

Övrigt: Björn Fernström är innehavare av enskilda firman Björn Fernström. 

Antal aktier i AllTele: Inga 

 

Camilla Moström Koebe, styrelseledamot sedan 2008 

Utbildning: Civilingenjör 

Född: 1965 

Andra uppdrag: Camilla Moström Koebe är verksam som kommunikationschef vid 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Camilla Moström Koebe är styrelseledamot i IM 

Gruppen AB. 

Tidigare uppdrag: Camilla Moström Koebe har varit styrelseledamot i Stiftelsen Forskning 

& Framsteg. 

Övrigt: - 
Antal aktier i AllTele: 14 000 aktier 
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Magnus Maurex, styrelseledamot sedan 2011 

Utbildning: Driftingenjör och nationalekonomi 

Född: 1964 

Andra uppdrag: Magnus Maurex är VD och styrelseordförande i Avista Time AB och KSF 

Stockholm AB. 

Tidigare uppdrag: Ingått i affärsledningen för Addnode, NASDAQ OMX Stockholm Small 

Cap. 

Övrigt: Entreprenör, VD befattningar i egna bolag sedan 1991, verksam i flera länder de 

senaste tio åren huvudsakligen inom mobilapplikations området och så kallade molnettjänster. 

Antal aktier i AllTele: Inga 

 

Olof Söderberg, styrelseledamot sedan 2006 

Född: 1949 

Utbildning: Fil. kand. 

Andra uppdrag: Olof Söderberg är verksam som konsult på Söderberg Communication AB. 

Olof Söderberg är styrelseledamot i Barncancerfonden, Stiftelsen Olympiabåten, Forex Bank 

AB, Krux United AB, Interloop AB och Söderberg Communication AB, samt suppleant i 

Söderberg Agentur Jenny & Marie AB. 

Tidigare uppdrag: Olof Söderberg har varit styrelseledamot i ACNE Advertising AB 

Blixten & Co AB, Blixten & Co Holding AB samt R.O.O.M. Reflections Of Open Minds AB 

och styrelsesuppleant i Soya Kommunikation AB. 

Övrigt: Olof Söderberg är innehavare av enskilda firman Olof A Söderberg. 

Antal aktier i AllTele: 22 600 aktier 
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Ledande befattningshavare 

Ola Norberg, verkställande direktör och grundare 

Utbildning: Civilingenjör  

Född: 1951 

Andra uppdrag: Ola Norberg är styrelseordförande i Topp-Chark AB, Bastuträsk Charkuteri 

AB och Spinbox AB samt styrelseledamot i Teleetablering Utveckling i Sverige AB, Kramnet 

AllTele AB, LandNCall AB, Pharma Invent R&D AB, Unga Medicinska Forskare i Sverige 

AB, samt styrelsesuppleant i Wasadata Bredband AB. 

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Rätt Internet Kapacitet i 

Sverige AB, samt styrelseledamot i Teleetablering Utveckling i Sverige AB, Ilenio Holding 

AB och AllTele. 

Övrigt: Ola Norberg har lång erfarenhet av telekommunikationsmarknaden, både inom och 

utanför Sverige, bland annat som försäljningschef och dotterbolagschef inom LM Ericsson 

under åren 1975–1990. Ola Norberg grundade 1990 Dotcom AB där han var verksam som 

verkställande direktör och huvudägare, vilket senare blev en del av Telub AB inom dåvarande 

Celsiuskoncernen och som efter förvärv av bland andra Enator och Dialog börsnoterades 

1996 under namnet Enator AB där Ola Norberg var aktiv som marknadsdirektör i koncernen. 

Under åren 1998-2002 verkade Ola Norberg som styrelseordförande eller ledamot i ett antal 

noterade och onoterade bolag inom data- och telekommunikation, bland andra Nocom AB, 

Mobilaris AB och Callisto Mobil AB. 

Antal aktier i AllTele: 1 066 912 aktier 

 

Ann-Charlotte Ehrnborg, COO sedan 2010 

Utbildning: Personal- och beteendevetare 

Född: 1964 

Andra uppdrag: Inga 

Tidigare uppdrag: Ann-Charlotte Ehrnborg har varit styrelseledamot och verkställande 

direktör i Spinbox AB. 

Övrigt: Ann-Charlotte Ehrnborg har 13 års erfarenhet inom mobiltelefoni- och 

telekommunikationsbranschen och var med och startade Spinbox AB och den första MVNE:n 

på den svenska marknaden 2001. Ann-Charlotte Ehrnborg har också varit verksam inom TDC 

Song inom mobiltelefoni och försäljning. 

Antal aktier i AllTele: Inga 

 

Daniel Ekberger, CFO sedan 2011 

Utbildning: Civilekonom 

Född: 1972 

Andra uppdrag: Daniel Ekberger är styrelseledamot i Ekberger Consulting AB. 

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Martinsson Informationssystem Data AB, Lindahl & 

Rothoff IT-Partner i Lund AB, TOPNORDIC Sverige AB, TOPNORDIC Stockholm AB, 

Topnordic i Göteborg AB, Office IT-Partner i Stockholm AB och Spotify AB, Spotify 

Sweden AB, och Ekberger Consulting AB. 

Övrigt: Daniel Ekberger har tidigare varit CFO på Spotify sedan starten 2007 och CFO på 

Atea Sverige AB. 

Antal aktier i AllTele: 20 000 aktier 
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Henrik Salomonsson, marknadschef sedan 2010 

Utbildning: Civilekonom 

Född: 1979 

Andra uppdrag: Inga 

Tidigare uppdrag: Inga 

Övrigt: Henrik Salomonsson har tidigare erfarenhet från telekommunikationsmarknaden som 

produktansvarig på Spring Mobil AB samt som marknads- och produktchef på Spinbox AB 

och är innehavare av enskilda firman I.D.E. ARTS – Innovative Digital Entertainment Art 

Solutions. 

Antal aktier i AllTele: Inga 

 

Mikael Peterson, CTO sedan 2010, produktchef IP-telefoni sedan 2003 

Utbildning: Ingenjör 

Född: 1965 

Andra uppdrag: Inga 

Tidigare uppdrag: Inga 

Övrigt: - 

Antal aktier i AllTele: 17 700 aktier 

 

Peter Bellgran, CTO och vice verkställande direktör sedan 2002, verkställande direktör 

i Wasadata Bredband sedan 2007 

Utbildning: Civilingenjör 

Född: 1957 

Andra uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Wasadata Bredband AB. 

Styrelsesuppleant i Kramnet AllTele AB och Spinbox AB. 

Tidigare uppdrag: Inga 

Övrigt: Peter Bellgran har en lång erfarenhet från telekommunikationsmarknaden och har 

bland annat varit verksam som produktionschef på LM Ericsson AB samt som 

affärsutvecklingschef på Telia AB samt affärsutvecklings- och marknadschef på 

Bredbandsbolaget AB. 

Antal aktier i AllTele: 400 533 aktier 

Revisorer 

Revisor i AllTele är Ernst & Young AB med auktoriserad revisor Per Hedström intill 

utgången av 2012 års årsstämma. Per Hedström är medlem i Far. 

 

Per Hedström har varit huvudansvarig revisor för AllTele under räkenskapsåret 2009 och 

2010. Under räkenskapsåret 2008 var Björn Fernström från Ernst & Young AB 

huvudansvarig revisor. 

Övriga upplysningar avseende styrelsen och ledande befattningshavare 

Styrelseledamöterna är valda för tiden fram till årsstämman 2012. Samtliga styrelseledamöter 

och ledande befattningshavare nås via Bolagets adress, Telefonvägen 30, 126 37 Hägersten. 

 

Utöver vad som framgår under avsnittet Aktien, aktiekapital och ägarstruktur – 

Aktieägaravtal har ingen särskild överenskommelse mellan större aktieägare, kunder, 

leverantörer eller andra parter enligt vilken någon befattningshavare valts in i styrelsen eller 

tillträtt som verkställande direktör. Det finns ingen styrelseledamot eller ledande 

befattningshavare som åtagit sig begränsningar i sina möjligheter att avyttra sina innehav av 

aktier i AllTele inom viss tid, annat än vad som framgår under avsnittet Aktien, aktiekapital 

och ägarstruktur – Aktieägaravtal.  

 

Vare sig AllTele eller något av dess dotterbolag har ingått avtal med någon styrelseledamot 

eller ledande befattningshavare om förmåner efter det att uppdraget avslutats (personer i 
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ledningsgruppen har dock rätt till lön under viss tid efter uppsägning från Bolagets sida, se 

vidare avsnittet Bolagsstyrning). 

 

Ola Norberg är styrelseordförande i Topp-Chark AB, i vilket konkurs inleddes den 29 juni 

2009. Daniel Ekberger var styrelseledamot i Lindahl & Rothoff IT-Partner i Lund AB som 

likviderades den 18 juli 2007. 

 

I övrigt har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare varit ställföreträdare i bolag 

som försatts i konkurs, likvidation eller genomgått företagsrekonstruktion. Ingen 

styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit föremål 

för utredning eller dömts för något bedrägerirelaterat mål, varit föremål för anklagelser eller 

sanktioner från myndigheter eller organisationer som företräder viss yrkesgrupp som är 

offentligrättslig reglerad eller ålagt näringsförbud. 

 

Inga familjeband föreligger mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare. 

Vidare föreligger inga intressekonflikter, varvid styrelseledamöters och ledande 

befattningshavares privata intressen skulle stå i strid med Bolagets intressen. Inga avtal har 

slutits med Bolaget om förmåner efter det att uppdraget avslutats. Som angivits ovan har ett 

flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i AllTele 

genom aktieinnehav. 

 

Information om ersättning och förmåner till AllTeles styrelse och ledande befattningshavare 

redovisas i avsnittet Bolagsstyrning. 
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Bolagsstyrning 
Sedan den 1 juli 2008 gäller att alla bolag som är upptagna till handel på en svensk reglerad 

marknad skall följa den reviderade koden för svensk bolagsstyrning (Koden). För bolag som 

upptas till handel på en reglerad marknad gäller att Koden skall tillämpas först i samband med 

den första årsstämman som hålls året efter börsnoteringen. AllTele har valt att tillämpa Koden 

redan från och med 2009 års årsstämma enligt principen följ eller förklara. 

Bolagsstyrning i AllTele 

AllTele är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Skellefteå kommun, Västerbottens län. 

Aktien handlas sedan den 15 juni 2009 på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap. 

Bolagsstyrningen grundas därför på svenska regler och svensk lagstiftning, huvudsakligen 

den svenska aktiebolagslagen, noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm, svensk kod 

för bolagsstyrning, bolagsordningen och andra relevanta regelverk. Bolagsstyrningsrapporten 

har upprättats i enlighet med Koden och beskriver AllTeles bolagsstyrning, ledning och 

förvaltning samt den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Inför sin 

planerade börsnotering 2009 valde AllTele att tillämpa Koden fullt ut från och med 2009 års 

årsstämma. Om AllTele finner att en viss regel eller rekommendation i Koden inte är lämplig 

att följa med hänsyn till AllTeles speciella omständigheter kan Bolaget komma att avvika från 

denna regel. Avvikelsen kommer då att tydligt redovisas och motiveras. 

Bolagsstämma 

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i AllTele. De aktieägare som närvarar på 

bolagsstämman utser styrelse och revisor samt fattar bland annat beslut om vinstdisposition, 

ändringar i bolagsordning och förändring av aktiekapitalet. Från årsstämman 2009 fastställer 

stämman principer för utseende av valberedningen. Antalet aktieägare uppgick till 1 348 

aktieägare per den 30 juni 2011. 

Årsstämma 2011 

Årsstämman 2011 hölls i Skellefteå den 27 maj 2011. På stämman deltog cirka 15 

röstberättigade aktieägare som totalt företrädde cirka 28,5 procent av kapital och röster, 

motsvarande 3 095 786 aktier. Protokollet från årsstämman återfinns på AllTeles hemsida. 

 

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att Bolagets styrelse skall bestå av 

sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget som revisor skall ha Ernst & Young 

AB. 

 

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att före 

nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av 

aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier mot kontant 

betalning eller betalning genom apport eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet 

skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet, styrelsen äger dock rätt att besluta om 

viss rabatt. Bemyndigandet får utnyttjas för inhämtande av riskvilligt kapital samt för 

betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser. 

 

Årsstämman beslöt vidare att för räkenskapsåret 2010 lämna aktieutdelning om 3 260 024 

SEK motsvarande 0,30 SEK per aktie. 

Valberedning 

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av val av ordförande och övriga 

ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande 

frågor. 
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Vid årsstämman 2011 fattades beslut om att inrätta en valberedning. Valberedningens 

uppgifter skall vara att inför årsstämman 2012 förbereda val av ordförande och övriga 

ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande 

frågor. Valberedningen skall bestå av lägst tre ledamöter och skall representera Bolagets per 

den 1 september 2011 röstmässigt största aktieägare. Valberedningen skall inom sig utse en 

av ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande. 

 

Inför årsstämman 2011 hade en valberedning utsetts efter samråd med Bolagets större 

aktieägare. Uppgifterna för denna valberedning var desamma som de som beskrivs ovan. 

Styrelsen 

Styrelsen i AllTele har en strategiskt styrande roll och ansvarar för att den verkställande 

ledningen genomför av styrelsen fattade beslut. Styrelsen utgör även en kontrollfunktion och 

har ett informationsansvar för att säkerställa att en korrekt bild av AllTele och dess finansiella 

ställning ges till marknaden. 

 

Styrelsen arbetar efter en fastställd skriftlig arbetsordning, vilken reglerar frekvens och 

dagordning för styrelsemöten, distribution av material till sammanträden, ärenden att 

förelägga styrelsen för beslut samt reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens 

ordförande och verkställande direktören och definierar verkställande direktörens 

befogenheter. Styrelsens ordförande förbereder styrelsemötena tillsammans med 

verkställande direktören. Verkställande direktören rapporterar vid varje ordinarie 

styrelsemöte om AllTeles finansiella utveckling. 

 

Enligt AllTeles bolagsordning skall styrelsen bestå av fem till åtta ledamöter med högst fyra 

suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon 

regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. 

 

Som styrelse beslöt årsstämman 2011 om omval av Thomas Nygren, Ola Norberg, Olof 

Söderberg och Camilla Moström Koebe samt nyval av Björn Fernström och Magnus Maurex. 

Årsstämman valde Thomas Nygren till styrelsens ordförande. Det finns för närvarande ingen 

styrelsemedlem invald som personalrepresentant. 

 

Olof Söderberg, Camilla Moström Koebe, Björn Fernström och Magnus Maurex är 

oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, enligt både Stockholmsbörsens 

fortlöpande noteringskrav och Kodens krav. 

Styrelsens arbete 2010 

Under 2010 genomfördes 12 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen behandlade vid sina 

ordinarie möten de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet med 

styrelsens arbetsordning, som affärsläge, orderläge, prognoser, ekonomiskt utfall, årsbokslut 

och delårsrapporter. Vidare behandlades övergripande frågor rörande strategisk inriktning, 

struktur och organisationsförändringar samt företagsförvärv. 

 

Fyra av styrelsemötena har hållits inför delårsrapporter. Ett möte har behandlat strategisk 

inriktning och verksamhetsplanering. Ett styrelsemöte ägnades åt Bolagets prognos och 

verksamhetsinriktning för 2011. Ett konstituerande möte hölls efter årsstämman, där beslut 

fattades om firmateckning, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och plan för ordinarie 

styrelsemöten under året. Övriga styrelsemöten var beslutsmöten framför allt i förvärvsfrågor. 

 

Styrelsen har varit fulltalig på samtliga möten under 2010 med undantag av två mötestillfällen 

då Björn Wolrath inte närvarade. VD och koncernchef för AllTele, Ola Norberg, ingick i 
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styrelsen under 2010. Även andra tjänstemän i ledningen har varit adjungerade på 

styrelsemötena. Protokoll har under 2010 förts av COO. 

Koncernledning 

AllTeles VD är ansvarig för den löpande operativa verksamheten. Styrelsen fastställer årligen 

en instruktion avseende verkställande direktörens uppgifter och ansvarsområden samt 

åtaganden gentemot styrelsen. Gentemot styrelsen skall VD fortlöpande framlägga uppgifter 

som styrelsen efterfrågar vid bedömning av AllTeles situation. 

 

VD har tillsatt en koncernledning som löpande ansvarar för olika delar av verksamheten. 

Koncernledningen består av Bolagets verkställande direktör, vice verkställande direktör, 

finanschef, teknisk direktör, operativ chef samt marknadschef. 

 

Koncernledningen arbetar mycket nära varandra med daglig kontakt. Under året har frågor av 

såväl operativ som strategisk karaktär behandlats löpande. 

 

AllTeles styrelseordförande och verkställande direktör har minst en gång per vecka kontakt 

för avstämning av verksamhetens utveckling. 

Ersättningar 

Ersättning till styrelsen 

Årsstämman beslutar om ersättning till styrelseledamöterna. Årsstämman 2011 beslöt att ett 

årligt arvode om 625 KSEK skall utgå till styrelsen att fördelas med 125 KSEK vardera på 

Thomas Nygren, Olof Söderberg, Camilla Moström Koebe, Björn Fernström och Magnus 

Maurex.  

 

Under 2010 utgick styrelsearvode om sammanlagt 461 KSEK, fördelat med 112 KSEK 

vardera på Thomas Nygren, Camilla Moström Koebe och Olof Söderberg samt 125 KSEK till 

Björn Wolrath. Därutöver utgick konsultarvode i form av marknadsföringstjänster av 

Söderberg Communications AB, där styrelseledamoten Olof Söderberg är verksam, om 70 

KSEK. Ingen övrig ersättning utgick till styrelsens ledamöter. Till VD utgick inget 

styrelsearvode. 

Ersättning till ledande befattningshavare 

Styrelsens ordförande förhandlar ersättning och anställningsvillkor för AllTeles VD, vilka 

fastställs av styrelsen. VD närvarar inte vid styrelsens diskussioner rörande ersättningar till 

VD. VD förhandlar ersättning och anställningsvillkor för sina medarbetare i bolagsledningen. 

 

Ersättning 2010 till VD och till övriga ledande befattningshavare utgjordes av grundlön. Den 

fasta lönen omprövas varje år och skall beakta den anställdes erfarenhet och ansvarsområden. 

Rörlig ersättning är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. 

 

I AllTele finns avtal om pensionsavsättning enligt kollektivavtal för samtliga medarbetare 

med undantag för VD, vice VD och CFO samt de anställda hos Spinbox AB som kom till 

Bolaget under 2010 genom förvärv. Anställda hos Spinbox AB och de andra undantagna 

individer har pensionsavtal som huvudsakligen motsvarar företagets kollektivavtalslösningar. 

Pensionsavsättningarna beräknas enligt regler för ITP1 för alla kollektivanslutna samt för de 

andra enligt pensionsavtal. 

 

Under 2010 utgick ersättning till verkställande direktören om totalt 2 460 (1 670) KSEK, 

varav 0 (495) KSEK utgjorde rörlig ersättning samt pensionsförmåner om 474 (205) KSEK. 

Avseende ledande befattningshavare, exklusive verkställande direktören, utgick ersättning om 
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sammanlagt 4 200 (3 481) KSEK under 2010, varav 0 (0) KSEK utgjorde rörlig ersättning 

samt pensionsförmåner om 822 (559) KSEK. 

 

Årsstämman 2011 beslöt om följande riktlinjer gällande ersättning till verkställande 

direktören och ledande befattningshavare i Bolaget. Ersättningen skall kunna bestå av 

följande delar: fast årslön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, diskretionär bonus och 

avgångsvederlag. Rörlig ersättning skall vara kopplad till den omsättnings- och/eller 

resultatutveckling personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till individuellt 

uppsatta mål. Den rörliga ersättningen skall vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. 

Rörlig ersättning skall inte vara pensionsgrundande. Den rörliga ersättningen har en fastställd 

övre gräns och får maximalt uppgå till 50 procent av den fasta årslönen. Pensionsförmåner 

skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med 

individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år. 

Uppsägningstid 

Uppsägningstiden skall normalt vara tre - sex månader från ledande befattningshavares sida 

och från Bolagets sida vanligtvis tre - sex månader. Mellan Bolaget och verkställande 

direktören gäller att verkställande direktören har en uppsägningstid på sex månader och vid 

uppsägning från Bolagets sida gäller en uppsägningstid på sex månader. Bolaget äger rätt att 

träffa avtal med verkställande direktören och ledande befattningshavare om att dessa under 

vissa förutsättningar skall kunna erhålla särskild engångsersättning i händelse av en väsentlig 

ägarförändring i Bolaget motsvarande maximalt 85 procent av fem fasta årslöner att utbetalas 

med en sextiondel per månad under högst fem år. 

Pensioner 

I AllTele finns avtal om pensionsavsättning enligt kollektivavtal för samtliga medarbetare 

förutom VD, vice VD och CFO samt de anställda hos Spinbox AB som kom till Bolaget 

genom förvärv under 2010. Under 2010 betalades 474 KSEK i pensionsavsättningar till 

verkställande direktören. Inga avtal om pensionsavsättningar eller liknande förmåner finns 

mellan Bolaget och de ledande befattningshavarna efter avträdande av tjänst. 

Avgångsvederlag 

Inga avgångsvederlag utöver ovan nämnd information i avsnittet Bolagsstyrning – 

Uppsägningstid förekommer för ledande befattningshavare. 

Ersättning till revisorer 

Ersättning till AllTeles revisorer utgår enligt löpande räkning. Under 2010 utgick ersättning 

till Ernst & Young AB med 1 047 (905) KSEK, varav 17 (10) KSEK avsåg andra uppdrag än 

revisionsuppdrag. 

Incitamentsprogram 

Utöver vidstående beskrivning om ersättning finns i dagsläget inga incitamentsprogram till 

verkställande direktören eller ledande befattningshavare. 

Ersättningskommitté 

AllTele har med hänsyn till verksamhetens art och omfattning inte inrättat någon särskild 

ersättningskommitté utan styrelsen ansvarar för ersättningsfrågor. Vid beslut om ersättning 

skall arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. 

Ersättningen skall kunna bestå av följande delar: fast årslön, rörlig ersättning, 

pensionsförmåner, diskretionär bonus och avgångsvederlag. Styrelsen har rätt att frångå dessa 

riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. 
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Revision 

Revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes av årsstämman 2011 till revisor fram till 2012 

års årsstämma. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Per Hedström. Granskning av 

2010 års räkenskaper och internkontroll påbörjades i oktober-december 2010. Avstämning, 

granskning och revision av bokslut och årsredovisning genomfördes i januari-februari 2011. 

 

Styrelsen får en redogörelse för om Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, den 

ekonomiska förvaltningen och de ekonomiska förhållandena i övrigt kan kontrolleras på ett 

betryggande sätt. För räkenskapsåret 2010 har revisorerna rapporterat till styrelsen rörande 

internkontrollfrågor vid ett tillfälle då VD och andra ledande befattningshavare inte deltog. 

Revisionsutskott 

AllTele har med hänsyn till verksamhetens art och omfattning inte inrättat något särskilt 

revisionsutskott utan styrelsen ansvarar för dessa frågor. 

Intern kontroll 

Den finansiella rapporteringen följer de lagar och regler som gäller för bolag som handlas på 

NASDAQ OMX Stockholm Small Cap. Dessutom finns det interna instruktioner, rutiner, 

system och en roll- och ansvarsfördelning som syftar till god intern kontroll. Bolagets resultat 

och utveckling följs internt upp månadsvis med analyser och kommentarer. 

 

AllTele har ingen särskild granskningsfunktion för intern kontroll, däremot finns i 

verksamheten inbyggda kontrollelement i de olika processer som förekommer i AllTele med 

syfte att stärka den interna kontrollen. Den interna kontrollen hanteras av styrelsen varvid 

Bolagets verkställande direktör i den del det berör ledningsfunktionen inte deltar. Under 

räkenskapsåret 2010 har ett sådant möte ägt rum där Bolagets revisor deltog. 

 

En vedertagen definition (hämtad ur Internal Control – Integrated Framework”) av intern 

kontroll är en process genom vilken styrelsen, ledningen och anställda med rimlig grad av 

säkerhet kan säkerställa att följande mål uppnås: 

 

 En effektiv och ändamålsenlig verksamhet inklusive skydd av tillgångar 

 En tillförlitlig finansiell rapportering 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt interna regelverk. 

 

Arbetet med utformandet av interna processer och uppföljning av dessa pågår kontinuerligt 

inom AllTele och blir viktigare i takt med Bolagets tillväxt. 

Informationsgivning 

AllTeles informationsgivning till aktieägarna och andra intressenter ges via offentliggöranden 

av pressmeddelanden, boksluts- och delårsrapporterna, årsredovisningen och Bolagets 

hemsida (www.alltele.se). På hemsidan publiceras pressmeddelanden, finansiella rapporter 

och presentationsmaterial för de senaste åren samt information om bolagsstyrning. 

Informationsgivningen i Bolaget följer den av styrelsen fastställda informationspolicyn för 

AllTelekoncernen. 
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Bolagsordning 
 

1  Bolagets firma 

Bolagets firma är AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ). Bolaget är 

publikt. 

 

2  Styrelsens säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Skellefteå, Västerbottens län. Bolaget kan hålla 

bolagsstämma i Skellefteå eller Stockholm. 

 

3  Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget skall bedriva verksamhet med tillhandahållande av produkter och tjänster 

inom telefoniområdet samt äga och förvalta utrustning för tillhandahållande av 

teletjänster inom det fasta telefoninätet samt idka därmed förenlig verksamhet. 

 

4  Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor. 

 

5  Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000. 

 

6  Styrelsen 

Styrelsen skall bestå av fem till åtta ledamöter, med högst fyra suppleanter.  

 

7  Revisorer 

På ordinarie bolagsstämma utses antingen en eller två revisorer med högst två 

revisorssuppleanter. 

 

8  Kallelse 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 

samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 

 

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara 

upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende 

förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 

16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, 

annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte 

infalla tidigare än femte vardagen före stämman.  

 

9  Ärenden på årsstämma  

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1)  val av ordförande vid stämman; 

2)  upprättande och godkännande av röstlängd; 

3)  val av en eller två justeringsmän; 

4)  prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

5)  godkännande av dagordningen; 

6)  framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i 

förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 

7)  beslut om; 

a)  fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i 

förekommande fall, av koncernresultaträkningen och 

koncernbalansräkningen; 
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b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen; 

c)  ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8)  fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt 

revisorer och revisorssuppleanter; 

9)  fastställelse av arvoden till styrelse och revisorer; 

10)  val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella 

suppleanter. 

11)  annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

 

10  Bolagets räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår omfattar 1 januari – 31 december. 

 

11  Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 

(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.  
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Legala frågor och kompletterande information 

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion 

AllTeles bolagsordning samt alla rapporter och historisk finansiell information som utfärdats 

på AllTeles begäran och som ingår i detta Prospekt, direkt eller genom hänvisning, finns 

tillgängliga på AllTeles huvudkontor och på Bolagets hemsida: www.alltele.se. Övrig 

information på Bolagets hemsida har inte inkluderats i Prospektet och utgör ej del av detta 

Prospekt.  

Handlingar införlivade genom hänvisning 

Följande handlingar, vilka har ingivits till Finansinspektionen, utgör genom hänvisning delar 

av Prospektet:  

 

 AllTeles delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2011 

 AllTeles reviderade räkenskaper avseende räkenskapsåret 2010 med bifogad 

revisionsberättelse 

 AllTeles reviderade räkenskaper avseende räkenskapsåret 2009 med bifogad 

revisionsberättelse 

 AllTeles reviderade räkenskaper avseende räkenskapsåret 2008 med bifogad 

revisionsberättelse 

 

 Ventelos reviderade räkenskaper avseende räkenskapsåret 2010 med bifogad 

revisionsberättelse. Det kan noteras att revisionsberättelsen för räkenskapsåret 

avviker från standardutformningen och årsredovisningen inte anses upprättats enligt 

årsredovisningslagen och därmed inte ger en rättvisande bild av moderbolagets 

resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Synpunkterna 

avser aktivering av försäljningsprovisioner. Hanteringen av dessa aktiverade 

kostnader har justerats och kostnadsförts i resultaträkningen proforma. 

 Ventelos reviderade räkenskaper avseende räkenskapsåret 2009 med bifogad 

revisionsberättelse 

 Ventelos reviderade räkenskaper avseende räkenskapsåret 2008 med bifogad 

revisionsberättelse 

 

 

Kopior av de handlingar som är införlivade genom hänvisning kan erhållas från AllTele på 

telefon 0910-20 00 05 samt på Bolagets hemsida www.alltele.se. Informationen på Bolagets 

hemsida har inte inkluderats i Prospektet och utgör ej del av detta Prospekt. De delar av 

Bolagets årsredovisningshandlingar som inte har införlivats i detta Prospekt genom 

hänvisning utgör ej del av detta Prospekt. 

Väsentliga avtal 

AllTele är inte beroende av något enskilt avtal för verksamhetens bedrivande. Bolaget har 

avtal av sedvanlig typ för den verksamhet som bedrivs i Bolaget, bestående av framför allt 

kundavtal samt avtal med samarbetspartners och underleverantörer. 

Kundavtal 

Kundavtal har ingåtts med hushåll samt små och medelstora företag. Kundavtalen är 

standardiserade och innehåller för branschen sedvanliga villkor. Kundavtalen löper tills 

vidare och har normalt en uppsägningstid på tre månader. 
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Avtal med samarbetspartners och underleverantörer 

Bolaget har ingått avtal med 95 stadsnätägare och 10 regionnätägare. Avtalen, som inte är 

standardiserade, ger Bolaget en ickeexklusiv rätt att leverera sina tjänster till kunder via 

näten. Avtalsperioden varierar mellan ett till fem år och uppsägningstiden mellan tre till sex 

månader. 

 

Bolaget har ett återförsäljaravtal med TDC, enligt vilket TDC, för Bolagets räkning, ska förse 

Bolagets kunder med möjligheten att nyttja TDC:s telenät. Avtalet ingicks i maj 2008 och kan 

sägas upp med nio månaders uppsägningstid. Bolaget har vidare ett ramavtal avseende 

telefonabonnemang med TDC enligt vilket Bolaget äger erbjuda sina kunder 

telefonabonnemang med alla kostnader samlade på en faktura. Enligt ramavtalet 

tillhandahåller TDC tjänsten telefonabonnemang till Bolaget på huvudsakligen samma villkor 

som TeliaSonera Network Sales erbjuder tjänsten till TDC. Avtalet sägs upp skriftligen nio 

månader innan avtalets utgång, annars förlängs avtalet automatiskt med 12 månader.  

 

Bolaget ingick ett samarbetsavtal med Telia Mobile Networks AB i december 2009, som ger 

AllTele tillgång till Telias utbud av mobila tele- och bredbandstjänster. Mobiltjänsterna 

levereras under AllTeles egna varumärke och omfattar GSM/GPRS, EDGE och 3G. 

Förvärv 

Bolaget har under de senaste två åren genomfört ett flertal förvärv, varav de som anges nedan 

får anses vara av väsentlig betydelse. 

 

Bolaget förvärvade 2009 Kramnet i Kramfors AB. Köpeskillingen uppgick till 9 MSEK och 

finansierades inom Bolagets kassaflöde. 

 

Bolaget förvärvade MegaPhone AB:s IP-telefoniverksamhet. Köpeskillingen finansierades 

dels genom Bolagets kassaflöde, dels genom ökning av befintlig rörelsekredit. 

 

Spinbox AB förvärvades under april 2010. Som betalning emitterades aktier i AllTele 

motsvarande ett pris om 15 MSEK.  

 

Under 2010 förvärvade Bolaget LandNCall AB mot en köpeskilling om 3 MSEK, varav 2 

MSEK betalades kontant och 1 MSEK genom apportemission av 112 995 aktier i AllTele, 

samt en tilläggsköpeskilling i form av optioner i AllTele. 

 

Vidare förvärvade Bolaget samtliga bredbands- och IP-telefonikunder från Blixtvik AB mot 

en kontakt köpeskilling om 24 MSEK. 

 

Bolaget har förvärvat samtliga bredbands- och IP-telefonikunder samt varumärket ePhone 

från Perfect Communication Sweden AB. Köpeskillingen uppgick till 10,8 MSEK som i sin 

helhet finansierades inom AllTeles kassaflöde. 

 

Slutligen har Bolaget förvärvat bredbands- och telefonikunder från Bredbandsbolaget AB. 

Förvärvet finansierades i sin helhet genom AllTeles kassaflöde. 

 

Bolaget har förvärvat samtliga aktier i Ventelo. Köpeskillingen utgavs genom emission av 

1 500 000 aktier i AllTele samt en säljarrevers om nominellt 40 MSEK som vid tillträdet 

kvittades mot konvertibla skuldebrev i AllTele till samma belopp. De konvertibla 

skuldebreven har en löptid på två år och ger säljaren en rätt att teckna 1 000 000 aktier till en 

konverteringskurs på 40 SEK, vilket efter en eventuell konvertering ger säljaren maximalt 

totalt 2 500 000 aktier i AllTele. 
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Bolaget har förvärvat Canal Digitals svenska IPTV-kundstock samt teknikplattform. Affären 

genomförs i två steg genom att COM HEM förvärvar bolaget Canal Digital Kabel-TV AB 

och därefter överlåter IPTV-verksamheten till AllTele. Affären är villkorad av godkännande 

från Konkurrensverket och finansieras genom förvärvskredit hos bank och köpeskillingen 

uppgår till cirka 11 MSEK. 

 

Ovan beskrivna förvärvsavtal har ingåtts på sedvanliga kommersiella villkor. 

Kreditavtal 

Bolaget har per den 30 juni 2011 tre förvärvskrediter, varav två med Swedbank AB (publ) om 

totalt 26 MSEK och en med Proventus Capital AB om 10,6 MSEK. Vidare har koncernen en 

ej nyttjad checkräkningskredit om 35 MSEK. 

 

Låneavtalen innehåller standardmässiga villkorsbestämmelser (så kallade kovenanter), som 

omfattar vissa relationstal som inkluderar EBITDA, nettoskuldssättning och vissa finansiella 

kostnader. Swedbank AB (publ) har erhållit säkerhet i form av företagsinteckning om 65,5 

MSEK. 

 

Fastigheter 

Bolaget har hyresavtal på kommersiella villkor avseende Bolagets verksamhetslokaler i 

Ängelholm, Kramfors, Skellefteå, Tranås, Umeå, Uppsala, Linköping, Vilhelmina, Skövde 

och Stockholm. 

Aktieägaravtal 

Se avsnittet Aktien, aktiekapital och ägarstruktur – Aktieägaravtal.  

Domstolsprocesser och tvister 

Bolaget är inte part, och har inte under de senaste tolv månaderna varit part, i någon tvist, 

rättegång eller skiljeförfarande som skulle kunna få betydande effekter på Bolagets eller 

koncernens finansiella ställning. 

Immateriella rättigheter 

Förutom Bolagets registrerade firma saknar Bolaget andra betydande registrerade 

immateriella rättigheter. 

Försäkringar 

Bolaget har tecknat en kombinerad företagsförsäkring hos Gjensidige Försäkringar. 

Försäkringen omfattar samtliga verksamhetslokaler och all Bolagets verksamhet baserat på en 

årsomsättning för närvarande angiven till 500 MSEK. Styrelsen bedömer att Bolagets 

försäkringsskydd är tillfredsställande med avseende på verksamhetens art och omfattning 

förutsatt att den i försäkringsvillkoren angivna årsomsättningen justeras efterhand som 

Bolagets omsättning ökar. 

Transaktioner med närstående 

Bolaget har inte beviljat lån till, lämnat garantier eller ställt säkerhet till förmån för Bolagets 

styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisorer. Ingen av Bolagets 

styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisorer har direkt, eller indirekt genom 

närstående bolag eller den närmaste familjen, varit inblandad i affärsuppgörelser mellan 

Bolaget på annat sätt än på marknadsmässiga villkor. Under räkenskapsåren 2008, 2009 och 

2010 har Bolaget köpt juristtjänster av Hamilton Advokatbyrå, i vilket Bolagets ordförande är 

verksam som advokat. Köpen har skett på marknadsmässiga villkor och uppgick under 

tidsperioden ovan till 3,151 MSEK.  
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Bolaget har under räkenskapsåret 2010 köpt marknadsföringstjänster av Söderberg 

Communication AB, i vilket styrelseledamoten Olof Söderberg är verksamt, för 70 KSEK. 

 

Några andra närståendetransaktioner har inte förekommit. 

 

Under 2010 har WasaData Bredband AB köpt konsulttjänster från Bolaget om 802 KSEK och 

under 2010 har Kramnet AllTele AB köpt konsulttjänster från Bolaget om 1 374 KSEK. 

 

Under 2009 har Bolaget köpt konsulttjänster från dotterbolaget WasaData Bredband AB om 

1 273 KSEK och under 2009 har Kramnet AllTele AB köpt konsulttjänster från Bolaget om 

160 KSEK. 

 

Under 2008 har det inte förekommit några transaktioner som föranlett internfakturering inom 

Bolaget. 

Övrig information 

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), med organisationsnummer 556626-

2407, bildades den 22 februari 2002 och registrerades vid Bolagsverket den 11 april 2002. 

Nuvarande firma registrerades den 23 december 2005. Bolagets associationsform är 

aktiebolag och dess verksamhet regleras as aktiebolagslagen (2005:551). 

 

Styrelsens har för närvarande säte i Skellefteå. Bolagsstämman kan avhållas i Skellefteå eller 

Stockholm. 
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Skattefrågor i Sverige 
Nedan följer en sammanfattning av vissa svenska skatteregler som kan komma att 

aktualiseras för fysiska personer och aktiebolag som innehar aktier i AllTele. 

Sammanfattningen är baserad på skattelagstiftning och praxis vid tidpunkten för Prospektets 

utgivande. Observera att själva upptagandet till handel på NASDAQ OMX Stockholm i sig 

inte medför några skattemässiga konsekvenser. Sammanfattningen vänder sig till aktieägare 

som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inget annat anges. 

 

Sammanfattningen är endast avsedd at ge allmän information och behandlar inte uttömmande 

samtliga skattefrågor som kan uppkomma till följd av aktieägande i AllTele. Redogörelsen 

omfattar bland annat inte aktier som innehas som lagertillgång i näringsverksamhet eller av 

handelsbolag eller annan juridisk person än aktiebolag. Vidare behandlar sammanfattningen 

ej de särskilda regler som gäller i företagssektorn beträffande skattefrihet för kapitalvinster på 

näringsbetingade aktier, eller de särskilda regler som gäller för andelar i fåmansaktiebolag. 

Särskilda regler gäller också för vissa speciella företagskategorier, såsom investeringsfonder 

och investmentbolag. Vidare behandlas inte de särskilda lättnadsregler som kan bli tillämpliga 

på aktier som tidigare varit onoterade. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild 

aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör därför konsultera 

skatterådgivare beträffande de skattemässiga konsekvenser som innehav av marknadsnoterade 

aktier i AllTele kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av 

utländska skatteregler och skatteavtal som Sverige har ingått för undvikande av 

dubbelbeskattning. 

Fysiska personer 

Kapitalvinstbeskattning 

När marknadsnoterade aktier avyttras av fysiska personer beskattas kapitalvinsten i 

inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust 

beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersättning efter avdrag för eventuella 

utgifter i samband med försäljningen och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp 

(anskaffningsutgift). 

 

Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden, enligt vilken omkostnadsbeloppet 

för varje aktie utgörs av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma 

slag och sort som den avyttrade. Aktier av serie A respektive serie B anses därvidlag inte 

utgöra samma slag och sort. Vid avyttring av marknadsnoterade aktier får 

omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av 

försäljningsersättningen efter avdrag för utgifter i samband med försäljningen. 

 

Kapitalförlust vid avyttring av marknadsnoterade aktier får kvittas i sin helhet mot 

skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år på aktier eller andra 

marknadsnoterade delägarrätter (dock ej andelar i investeringsfonder som innehåller endast 

svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder). Eventuell överskjutande förlust är normalt 

avdragsgill till 70 procent mot övriga skattepliktiga kapitalinkomster som aktieägaren haft det 

aktuella beskattningsåret. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion 

av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt statlig fastighetsskatt och 

kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som inte 

överstiget 100 000 SEK och med 21 procent av resterande underskott. Ett underskott i 

inkomstslaget kapital kan inte sparas till senare beskattningsår. 
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Skatt på utdelning 

Fysiska personer beskattas i inkomstslaget kapital för utdelning på marknadsnoterade andelar 

med en skattesats om 30 procent. Skatten innehålls av Euroclear Sweden eller, beträffande 

förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren i samband med utdelning, så kallad preliminärskatt. 

Aktiebolag 

Skatt på kapitalvinster och utdelning 

Aktiebolag beskattas normalt för alla inkomster, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och 
utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesatsen är 26,3 procent. Beräkning av 
kapitalvinst och kapitalförlust sker i huvudsak på samma sätt som för fysiska personer enligt 
vad som anges ovan. 
 

Avdrag för kapitalförlust på aktier medges endast gentemot skattepliktiga kapitalvinster på 
aktier och andra delägarrätter. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det bolag som gjort 
förlusten, kan den samma år kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 
delägarrätter i ett annat bolag i samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt 
föreligger mellan bolagen och att båda bolagen begär det vid samma års taxering. 
Kapitalförluster på aktier som inte har kunnat utnyttjas efter visst beskattningsår får sparas 
och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under följande 
beskattningsår utan begränsning i tiden. 
 

Observera att särskilda regler gäller för vissa företagskategorier, till exempel 
investeringsfonder och investmentbolag där innehav av marknadsnoterade aktier anses 
näringsbetingade. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 

Kapitalvinstbeskattning 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från 
fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av 
aktier. Kapitalvinsten kan emellertid bli föremål för beskattning i aktieägarens hemviststat. 
 

Enligt särskilda regler kan dock en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige bli 
föremål för svensk beskattning vid avyttring av aktier om denna under det kalenderår 
avyttringen sker eller vid något tillfälle under det närmast föregående kalenderåren varit 
bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av denne regel är emellertid i 
flera fall begränsad genom avtal mellan Sverige och andra länder för undvikande av 
dubbelbeskattning. 

Kupongskatt 

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning från 
svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Kupongskattesatsen är 30 procent. 
Skattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige ingått för 
undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal med andra länder medger 
nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid utbetalningstillfället, om 
erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigades hemvist föreligger. Avdrag för 
kupongskatt verkställs normalt av Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade 
innehav, av förvaltaren. I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid utbetalning till en 
person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller för mycket kupongskatt annars 
innehållits, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte 
kalenderåret efter utdelningen. 
 
För juridiska personer med hemvist inom EU och som innehar 10 procent eller mer av 

kapitalet i det utdelande svenska bolaget utgår normalt inte svensk kupongskatt på 

utdelningen.  
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Definitioner 
ADSL 

Asymmetric Digital Subscriber Line, en accessform med hög överföringskapacitet. 

 

AllTele eller Bolaget 

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), organisationsnummer 556626-2407, med eller utan 

dotterbolag beroende på sammanhang. 

 

Churn  

Andel kunder som lämnar företaget varje år uttryckt i procent av genomsnittligt antal kunder. 

 

Dedicerad kapacitet 

En förbindelse med garanterad kapacitet som inte är beroende av hur många andra som samtidigt utnyttjar ett 

media. 

 

EBITDA 

Resultat före räntor, skatt, avskrivningar och goodwillavskrivningar. 

 

Euroclear Sweden 

Euroclear Sweden AB. 

 

Förvärvet 

AllTeles förvärv av samtliga aktier i Ventelo Sverige AB. 

 

IP 

Internet Protocol, teknik som används för kommunikation över internet. Informationen delas upp i mindre paket 

som visar var informationen ska skickas. 

 

IP-telefoni 

Kallas även VoIP, Voice over IP. Liknar vanlig telefoni men med skillnaden att teletrafiken går över bredbands- 

eller datanät och baseras på IP-teknik.  

 

ISP 

Internet Service Provider eller internetleverantör är en teleoperatör som tillhandahåller internetuppkoppling och 

andra innehållstjänster, bland annat webbhotell, e-post, IPTV eller IP-telefoni, till hushåll och företag. 

 

LAN 

Local Area Network, lokalt nätverk på arbetet eller i hemmet. 

 

MVNE 

Mobile Virtual Network Enabler är ett företag som förser MVNO:s med tjänster såsom billing, administration, 

teknisk och operationell nätverkssupport. En MVNE har ingen kontakt med slutkonsumenterna.  

 

MVNO 

Mobile Virtual Network Operator är ett företag som förser marknaden med en mobiltelefonitjänst trots avsaknaden 

av egna licensierade frekvenser. Det nödvändiga radiospektrumet och infrastrukturen för att bedriva verksamheten 

köps in från en nätägande operatör. 

 

NASDAQ OMX Stockholm 

NASDAQ OMX Stockholm AB. 

 

Prospekt 

Föreliggande prospekt som upprättats med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i AllTele. 

 

PSTN 

Public Switched Telephone Network, det traditionella kretskopplade telefoninätet baserat på kopparkabel för 

överföring av analog telefoni. 

 

PTS 

Post- och Telestyrelsen som utövar tillsyn enligt lagen om elektronisk kommunikation, postlagen, lag om radio- 

och terminalutrustning samt lagen om kvalificerade elektroniska signaturer. 
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QoS 

Quality of Service, prioriterad trafik med olika höga kvalitetskrav. Också för att exempelvis prioritera vissa typer 

av trafik som kräver realtidsöverföringar, till exempel IP-telefoni, på bekostnad av trafik där någon sekunds 

fördröjning inte spelar någon större roll. 

 

Redundant 

Ett system med krav på hög tillgänglighet kan behöva utformas med redundans, vilket innebär att vitala delar 

(delsystem) finns i två exemplar som under normal drift kan dela arbetet mellan sig, men där den ena kan ta över 

arbetet men den andra går sönder (eller behöver tas ur drift för planerat underhåll). 

 

SEK/KSEK/MSEK 

Svenska kronor/tusen svenska kronor/miljoner svenska kronor. 

 

Stadsnät 

Stadsnät kallas de bredbandsnät som ägs av kommuner och/eller kommunala bolag med syfte att vara 

allmännyttiga på samma sätt som till exempel kommunala vatten- eller elnät. Ofta är det de kommunala 

energibolagen som startat stadsnätssatsningarna. Tanken om allmännytta i stadsnäten har lett till att de ofta agerar i 

en operatörsneutral infrastruktur där stadsnätet står för själva uppkopplingen men tjänsterna (till exempel telefoni 

och TV) tillhandahålls av kommersiella aktörer. 

 

Säljarna  

Ventelo Sverige Holding AB, Jean-Pierre Vandromme, Pemberton Holdings Limited och Engebret O. Fekene, 

vilka tillsammans säljer samtliga aktier i Ventelo Sverige AB. 

 

TDC 

TDC Sverige AB, organisationsnummer 556465-8507.  

 

Ventelo 

Ventelo Sverige AB, organisationsnummer 556629-0549. 

 

xDSL 

DSL eller Digita Subscriber Line är en teknik för att överföra stora mängder data över telefonledningar av koppar. 

Tekniker såsom ADSL, RADSL, SDSL och HDSL går ofta under det gemensamma samlingsnamnet xDSL. 
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Adresser 

Huvudkontor 

AllTele Allmänna SvenskaTelefonaktiebolaget (publ) 

Box 334 

931 23 Skellefteå 

Telefon: 0910-20 00 05 

Fax: 0910-79 80 01 

E-post: info@alltele.se 

www.alltele.se 

Legal rådgivare 

Hamilton Advokatbyrå AB 

Box 715 

101 33 Stockholm 

Telefon: 08-505 501 00 

E-post: mail@hamilton.se 

www.hamilton.se  

Revisorer 

Ernst & Young AB 

Box 7850 

SE-103 99 Stockholm 

Telefon: 08-520 590 00 

E-post: info@se.ey.com 

www.ey.com/se 

Kontoförande institut 

Euroclear Sweden AB 

Box 7822 

103 97 Stockholm 

Telefon: 08-402 90 00 

E-post: info@euroclear.eu 

www.euroclear.eu 

 

 


